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A obtenção das estimativas tem se constituído um procedimento necessário no sentido de
melhorar as avaliações genéticas em programas de melhoramento em leguminosas. O
conhecimento dos componentes de variância permite determinar estimativas de herdabilidade
e de correlações genéticas, possibilitando o discernimento da variabilidade genética dos
genótipos avaliados, pois garante viabilidade para a identificação de genótipos com caracteres
mais favoráveis para a seleção local. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi estimar
parâmetros genéticos de caracteres agronômicos em genótipos do feijão-caupi em Rio Branco,
AC. O experimento foi conduzido no Campo Experimental da Universidade Federal do Acre,
em março de 2015. Foram avaliados 20 genótipos de feijão-caupi de porte semiprostrado em
delineamento de blocos ao acaso, com quatro repetições. Os caracteres avaliados foram
hipocótilo-HIP (cm), epicótilo-EPI (cm), comprimento de cinco vagens-COMP5V (cm),
massa de cinco vagens-M5V (g), massa dos grãos de cinco vagens-MG5V (g), peso de grãos
de cinco vagens-PG5V, número de grãos de cinco vagens-NG5V e massa de 100 grãosM100G (g). Os caracteres que formam a arquitetura da planta em feijão-caupi, tais como o
hábito de crescimento e o comprimento do hipocótilo e epicótilo são promissores para a
seleção, pois apresentaram ampla variação genética, com destaque para o EPI, com estiva
para o coeficiente de variação genético de 32,08%. Existe variabilidade genética e potencial
agronômico dos genótipos avaliados para selecionar caracteres, possibilitando seu uso no
melhoramento.
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