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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho agronómico de cultivares e linhas superiores de feijão-caupi de
porte semiprostrado no Norte de Minas Gerais. Foram avaliadas 16 linhas superiores e quatro cultivares de feijão-caupi
de porte semiprostrado, nos anos de 2014 e 2015 (verão-outono).O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com quatro repetições. Os genótipos foram avaliados quanto ao tipo de porte, acama, valor de cultivo, índice e
rendimento de grãos.Os dados foram submetidos à análise de variância conjunta, considerando os dois anos de cultivo.
ȱȱęȱȱàȱȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱǻǼǰȱȱȱȱǻǼȱȱȱȱ¨ȱǻ ǼǯȱȱȱȱȱĚȱęȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱÇȱȱ
¨ǯȱȱ³¨ȱàȱ¡ȱȱĚȱęȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱȱ¨ǯȱ
ȱàȱŖŚȬŝŝŚȬşŖǰȱŖŚȬŝŜşȬŘŜȱȱȱ¨ȱȬȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ¨ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱǯȱęȬȱ·ȱȱȱȱȱȱ
de plantas, acama e índice de grãos destes genótipos estão conforme o indicado no padrão comercial. Estes resultados
indicam um bom potencial produtivo e possibilidade de adaptação ao cultivo nas condições do Norte de Minas Gerais.
Palavras-Chave: Vigna unguiculata ǻǼǯȱǰȱȱȱ¨ǰȱȱȱǰȱȬǯ

ABSTRACT
This study evaluated the agronomic performance of cultivars and elite lines of semi-prostrate cowpea in the North
of Minas Gerais. We analyzed 16 elite lines and four cultivars of semi-prostrate cowpea, in summer-autumn crops
(2014 and 2015). The experimental design was in randomized blocks with four replications. The genotypes were
ȱȱ ȱǰȱǰȱȱȱǰȱ¡ȱȱȱ¢ǯȱȱȱ ȱĴȱȱȱ
ȱȱȱ¢ȱȱ ȱ¢ǯȱȱ ȱȱęȱěȱȱȱ¢ȱȱ¢ȱȱȱ
ȱ ȱȱȱȱ¢ǯȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱęȱěȱ¢ȱȱ¢ǯȱȱ
ȱȱȱȱ¡ȱ ȱę¢ȱĚȱȱ¢ǯȱȱ ȱȱȱȱȱ¡ȱȱ
the summer-autumn crop of 2015. All genotypes have adequate growth habit and characterized as semi-prostate or
ǯȱȱŖŚȬŝŝŚȬşŖǰȱŖŚȬŝŜşȬŘŜȱȱȱ¨ȱ¢ȱȱȱȱȱȱ¢ȱ
because they have higher seed yields and values of cultivation in the two evaluated years, which shows good productive potential and possibility of adaptation to cultivation in the North of the Minas Gerais.
Keywords:Vigna unguiculata ǻǯǼȱǰȱ¢ǰȱȱǰȱȱǯ
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INTRODUÇÃO
O feijão-caupi (Vigna unguiculataȱ ǻǯǼȱ ǯǼȱ ·ȱ
uma das leguminosas mais cultivadas no mundo,
sendo comercializada como grãos secos (mercado
principal), grãos imaturos (feijão fresco ou verde),
ȱ ȱ ·ȱ ȱ ǯȱ ȱ ·ȱ
tem várias designações locais como feijão-frade
ǻǼǰȱ ¨ȱ ȱ ǻ³Ǽǰȱ ¨ȱ
macunde (Angola) e feijão macassar, feijão-deȬǰȱ¨ȬȱȱȱǻǼǯ
O feijão-caupi possui elevado teor de proteína
ȱ¨ȱȱ·ȱȱȱȱȱȱ
dieta da população de países em desenvolvimento,
em especial no continente Africano. Os principais
países produtores de feijão-caupi em 2016 foram a
·ȱȱȱǰȱȱ³äȱȱ¡ȱ řǰŖŘȱ ȱ ŗǰşŞȱ äȱ ȱ ǰȱ ȱǻǰȱŘŖŗŜǼǲȱȱȱǰȱȱȱ
foi considerado o terceiro maior produtor mundial,
ȱȱ³¨ȱȱŝŗřǰřȱȱǰȱbuídas principalmente entre as regiões Norte,
ȱȱȬȱǻǰȱŘŖŗŞǼǯ
Nos últimos anos, tem-se observado grande
¡¨ȱȱ¤ȱȱȱȱ¨ȱȬǰȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ
produtores, de base empresarial, com o uso da
mesma tecnologia empregada no cultivo da soja
(Freire Filho et alǯǰȱ ŘŖŗŝǼǯȱ ǰȱ ȱ äȱ
mais tradicionais de cultivo, como as regiões Norte
ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ¨Ȭȱ ·ȱ ȱ
cultivado por pequenos agricultores que, na sua
maioria, tem preferência por cultivares de porte
prostrado, devido ao ciclo mais prolongado dessas
cultivares, que muitas vezes permitem mais de
uma colheita no mesmo ciclo de produção.
ȱ ǰȱ ȱ ȱ Çȱ ŘŖŗŜȦȱ ŘŖŗŝȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ ¨Ȭȱ ȱ ȱ śŖŜȱ ȱ  -1
ǻǰȱ ŘŖŗŞǼǯȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ
·ȱ ·ȱ ȱ ȱ ¡ǰȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱ·ȱȱŜǯŖŖŖȱ ȱ-1
(Alves et alǯǰȱ ŘŖŖşǼǯȱ ·ȱ ȱ ¡ȱ Çȱ àgico utilizado na maioria dos cultivos de feijãoȬȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
³¨ȱ¥ȱ³¨ȱàȱ¡ȱȱ·ȱȱȱ
principais fatores que contribuem para a baixa
produtividade nacional.
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ȱ ¨Ȭȱ ȱ ȱ ȱ ·tica, que está presente nos diferentes genótipos
ȱ ȱ ȱ ǻȱ et al., 2012, 2015),
ǰȱȱȱȱ·ȱ¡àǰȱÇȱ
segregações e mutações ocorreram nesses mais de
ŚŜŖȱȱȱȱȱÇȱǻȱȱet al., 2011).
·ȱ ǰȱ ȱ ȱ ¦ȱ ȱ ȱ àticos, como altas temperaturas e baixas pluviosidades (Oliveira et al., 2011; Rocha et alǯǰȱŘŖŖŝǼǰȱȱȱ
acentua a grande variação nos índices produtivos.
Essas características reforçam a importância do
conhecimento sobre a interação entre genótipo e
ǰȱęȱȱȱȱǻȱ
et alǯǰȱŘŖŖŝǲȱȱet al., 2013; Torres et al., 2015).
ȱȱ³¨ȱȱȱàȱȱȱȱȱȱ·ȱȱǰȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ³äȱÇęȱ
desse local. A recomendação de cultivares constitui
a última etapa dos programas de melhoramento
·ǰȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ
ganhos em produtividade, e requerem a adequada
seleção de linhas superiores.Na região Norte de
ȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ ¨Ȭȱ
em alternativa ao feijão-comum (Phaseolus vulgaris
L.), uma vez que a cultura se adapta melhor às
condições de clima semiárido. Em geral, o cultivo
·ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ liares, constituindo o feijão-caupi um dos principais componentes da dieta da população local.
Apesar disso, ainda não há cultivares de feijãoȬȱ ęȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
de Minas Gerais.
Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar
o desempenho agronómico de cultivares e linhas
superiores de feijão-caupi de porte semiprostrado
no Norte de Minas Gerais.

MATERIAIS E MÉTODOS
Os ensaios foram conduzidos na Fazenda Expeȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ǰȱ ǰȱȱ øǰȱȱ ǰȱ
ȱ ȱ ¤ęȱ ¨ȱ ŗśǚȱ ŚŝȂȱ śŖȂȂȱ
ȱȱȱȱŚřǚȱŗŞȂȱřŗȂȂȱȱǰȱȱ
ȱ śŗŜȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ¨ȱ ·ȱ ȱ ȱ  ǰȱ terizado por um verão chuvoso e inverno seco,
ȱȱę³¨ȱȱ ǯ

ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ¡ȱ ·ȱ ęȱ ȱ
ȱ ȱ àęǰȱ ȱ ȱ
características químicas na camada de 0-20 cm de
ȱ ¨Ǳȱ  ȱ ȱ ¤Ǳȱ śǰŘǲȱ ȱ ǻȱ -3):
řŖǰŝǲȱ Ȭȱ ǻȱ -3ǼǱȱ Śřǰřǲȱ ȱ ǻȱ -3ǼǱȱ ŗŞşǲȱ
ȱ ¤ȱǻȱ-3): 2,3; Mg trocável (cmolc dm-3):
ȱŖǰşǲȱȱ ¤ȱǻȱ-3): 0; H + Al (cmolc dm-3ǼǱȱŗǰŞǲȱ
ȱǻȱ-3ǼǱȱřǰŞǲȱȱǻȱ-3ǼǱȱřǰŞǲȱȱǻȱ-3):
ȱśǰŜǲȱȱǻƖǼǱȱŖǲȱȱǻƖǼǱȱŜŞǲȱ·ȱ¦ȱǻȱ-1):
ŗǰŝǯȱȱ¹ȱ¤ȱȱȱȱpitação foram registadas durante o período de
condução dos ensaios e estão indicadas na Figura 1.

Quadro 1 - Genótipos de feijão-caupi, utilizados nos ensaios
de VCU de porte semiprostrado no período 20142015, e seus respectivos parentais/procedência
e subclasse comercial

Genótipos

ŖŚȬŝŜŞȬŘŗ
ŖŚȬŝŜŞȬŗŜ
ŖŚȬŝŜŞȬŘś
ŖŚȬŝŜşȬŘŜ
ŖŚȬŝŜşȬŘŝ
ŖŚȬŝŜşȬřŗ
ŖŚȬŝŜşȬŚś
ŖŚȬŝŜşȬŚŜ
ŖŚȬŝŜşȬśś
ŖŚȬŝŝŚȬŝŞ
ŖŚȬŝŝŚȬşŖ
ŖŚȬŝŞŘȬŗŖŞ

Figura 1 - Ocorrências climáticas diárias de temperatura
mínima e temperatura máxima (ºC) e precipitação
aajYf]ÃWUXUgXifUbhYcdYf cXcXYWcbXi~cXc
ensaio, nos anos 2014 e de 2015 (verão-outono).
Fonte: Inmet (2015) (http://www.inmet.gov.br/
portal/).

Os tratamentos constaram de 20 genótipos de feijão-caupi, sendo 16 linhagens-elites e quatro cultivares comerciais. Todos os genótipos avaliados nos
ȱȱȱȱȱȱȱǻǼȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ
de Melhoramento de Feijão-caupi da Embrapa Meio-Norte. A procedência e a subclasse comercial dos
genótipos avaliados estão indicadas no Quadro 1.
O delineamento experimental utilizado foi o
de blocos casualizados, com quatro repetições.
As parcelas experimentais foram constituídas por
quatro linhas de 5 m de comprimento, espaçadas
ȱŖǰŞŖȱȱȱǯȱȱ¤ȱøȱȱÇȱȱ
duas linhas centrais de cada parcela, eliminando
0,5 m de cada extremidade, perfazendo área útil
de 6,4 m2. Foram semeadas 15 sementes por metro.
Após a emergência, foi realizado o desbaste de
plantas, deixando-se dez plantas por metro.

ŖŚȬŝşŘȬŗŘř
ŖŚȬŝşŘȬŗŘş
ŚȬŝŜşȬŚş
ŖŚȬŝşśȬŗśŞ
ȱ¨
ȱø
ȱ
ȱ¡

Parentais/procedência

Subclasse
comercial

şŝȬřŘŗ ȬŘȱ¡ȱȬřŗś
şŝȬřŘŗ ȬŘȱ¡ȱȬřŗś
şŝȬřŘŗ ȬŘȱ¡ȱȬřŗś
Ȭřŗśȱ¡ȱşŝȬřŖŚ ȬŗŘ
Ȭřŗśȱ¡ȱşŝȬřŖŚ ȬŗŘ
Ȭřŗśȱ¡ȱşŝȬřŖŚ ȬŗŘ
Ȭřŗśȱ¡ȱşŝȬřŖŚ ȬŗŘ
Ȭřŗśȱ¡ȱşŝȬřŖŚ ȬŗŘ
Ȭřŗśȱ¡ȱşŝȬřŖŚ ȬŗŘ
şŝȬřŖş ȬŗŞȱ¡ȱşŝȬřŖŚ ȬŚ
şŝȬřŖş ȬŗŞȱ¡ȱşŝȬřŖŚ Ȭś
ǻşŝȬřŖş ȬŘŚȱ¡ȱşŜȬŚŖŜȬŘȬŘŞȬŘǼȱ¡

Mulato
Mulato
Mulato
ȱ
Mulato
Mulato
ȱ
Mulato
Mulato
Mulato
ȱ
ȱ

şŝȬřŖş ȬŘŚ
ŖŖȬśśřȬŞȬŗȬŘȬřȱ¡ȱ¡śŖśŞȬŖş
ŖŖȬśśřȬŞȬŗȬŘȬřȱ¡ȱ¡śŖśŞȬŖş
Ȭřŗś¡şŝȬřŖŚ ȬŗŘ
şşȬśŗŞ ȬŘȱ¡ȱ şŘ ȬŘŝşȬř
àȱ¡ȱ¡ŗŞřŜȬŖŗř
¡ŚŖśȬŗŝȱ¡ȱşŚȬŘŜŞȬř
şŖȬŗŞŖȬŘŜȱ¡ȱȱŗŖ
ŞŝȬŗŖŞȬŜ ȱ¡ȱŞŝȬşŞȬŞ

Mulato
ȱ
Mulato
ȱ
Mulato
Mulato
Mulato


Fonte: Adaptado de Embrapa Meio-Norte (Planilha de acompanhamento de
ensaios, 2017)

Os ensaios foram conduzidos nos anos 2014 e
2015 (verão-outono), com sementeira em março e
colheita no mês de junho de cada ano. A preparação do solo foi convencional, com uma lavoura
ȱȱȱȱ·Ȭǯȱȱǰȱ
a área foi sulcada e adubada utilizando-se um
semeador-adubador mecanizado. A sementeira foi
realizada, com auxílio de semeadores manuais.
A adubação foi feita de acordo com os resultados
da análise do solo da área experimental e com base
nas recomendações para a cultura do feijão-caupi
(Melo et al., 2005). Aplicaram-se 20 kg ha-1 ȱ 2O
e 20 kg ha-1 ȱ 2O5 na sementeira, e 20 kg ha-1 de
N em cobertura. Os ensaios contaram com irrigação suplementar, por aspersão convencional, da
ȱ·ȱ¥ȱ³¨ȱȱǯȱȱȱ
foi realizada manualmente, após a maturação de
cada genótipo.
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As características avaliadas foram: tipo de porte
ȱȱǻǼǰȱȱǻǼǰȱȱȱȱ
ǻǼǰȱ Çȱ ȱ ¨ȱ ǻ Ǽȱ ȱ ȱ ȱ ¨ǯȱ
O tipo de porte considera a arquitetura das
plantas podendo ser ereto, semiereto, semiprostrado e prostrado, numa escala de 1 a 4 (Quadro 2).
A acama avalia a resistência das plantas ao acamamento (numa escala de 1 a 5) e o contato das vagens
com o solo, considerando-se como planta acamada
aquela que apresenta o ramo principal acamado ou
quebrado (Quadro 2). O valor de cultivo considera
o aspecto geral da planta (numa escala de 1 a 5),
avaliando o vigor, o número de vagens, as caracÇȱȱȱ¨ȱȱȱȱęnitário da planta (Quadro 2). O tipo de porte das
plantas, a acama e o valor de cultivo dos genótipos

Quadro 2 - Escala para avaliação do tipo de porte das
plantas (PP),acama(ACAM) e valor de cultivo
(VC) de plantas de feijão-caupi

Escala

1
2
3
4
Escala

1
2
3
4
5
Escala

1
2
3
4
5
6
ŝ

Porte das plantas (PP)

Ereto




foram avaliados visualmente, na maturação das
vagens, atribuindo notas para cada característica,
de acordo com as escalas descritas no Quadro 2.
ȱÇȱȱ¨ȱ·ȱȱȱȱ
à relação entre o massa dos grãos de 20 vagens e a
massa total dessas vagens não debulhadas, obtido
pela seguinte fórmula:
ȱǻƖǼȱƽȱǻ ŘŖȦŘŖǼǯŗŖŖǲȱȱǰ
 ŘŖȱƽȱȱȱ¨ȱȱŘŖȱȱ
ŘŖȱƽȱȱȱŘŖȱȱ¨ȱǯ
O rendimento de grãos (RG) foi estimado pela
pesagem dos grãos colhidos na área útil de cada
parcela, corrigindo-se os valores obtidos para 13%
de humidade e transformando-os para kg ha-1.
Os dados obtidos nos dois anos foram submetidos
às análises de variância individual e conjunta.
ȱ ęǰȱ ȱ ȱ ȱ àȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ĴȬ Ĵǰȱ ȱ ȱ
anos de cultivo comparados por meio do teste F,
ȱȱśƖȱȱę¦ǯ

Acama (ACAM)

Nenhuma planta acamada ou com ramo principal
quebrado
De 1 a 5% das plantas acamadas ou com o ramo
principal quebrado
De 6 a 10% das plantas acamadas ou com o ramo
principal quebrado
De 11 a 20% das plantas acamadas ou com o ramo
principal quebrado
Acima de 20% das plantas acamadas ou com o ramo
principal quebrado
Valor de Cultivo (VC)

ȱȱÇȱȱȱȱ
comercial
ȱȱȱÇȱȱȱ
cultivo comercial
ȱȱȱȱȱÇȱȱ
ao cultivo comercial
ȱȱȱȱȱÇȱȱ
para o cultivo comercial
ȱȱȱȱÇȱȱȱ
cultivo comercial
ȱȱ¡ȱÇȱȱȱ
cultivo comercial
ȱȱ¡ȱÇȱȱȱ
cultivo comercial

Fonte: Adaptado de Embrapa Meio-Norte (Planilha de acompanhamento de
ensaios, 2017)
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Quadro 3 - Resumo da análise de variância conjunta das
características porte de plantas (PP), acama
(ACAM), valor de cultivo (VC), índice de grãos
(IG) e rendimento de grão (RG)

FV

GL

Genótipo
(G)
ŗş
Ano (A)
1
GxA
ŗş

3
Resíduo ŗŗŝ
Ɩ

Quadrados médios
PP

ACAM

0,1104*
ŖǰŝŘŘŘ**
ŖǰŘŗŚŞ**
ŖǰŖŜŚşns
ŖǰŖŝşŜ
ŞǰŖŚ

ŖǰśşŚşns
6,6015**
ŖǰśŝŞśns
0.4640ns
ŖǯŚŜŖŞ
ŗşǰřŗ

VC

IG

ŖǰŞŖŝŚ** śŘǰřŜŘŝns
0,2640ns ŝŖŞŚǰřŞŖŝ**
ŖǰřŜŘŝns ŝśǰŜřŝŖns
ŖǯŘřŚŞns ŗŖŞǯŞřŘŘns
0.3011
ŚŞǯŞŗşŞ
11,22
Şǰŝŝ

RG

ŜŗşřŖŝǰŚŘŖş**
ŘřŝŝŘŘǰŚřřŖns
řŝŞŖŚŞǰŗŗŘŘ**
ŗřŖŗśřǯŜŝŖŗns
ŗŜřŗśşǯŞŞŝŞ
ŘŖǰşŚ

FV – Fonte de variação; GL- Grau de liberdade; ns¶ b~c g][b]ÃWUh]jc/  !
g][b]ÃWUh]jcd0$"$)/!ai]hcg][b]ÃWUh]jcd0$"$%"

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise de variância conjunta revelou que houve
ȱęȱȱàȱȱȱ¤Ǳȱ
ȱȱȱȱȱǻǼǰȱȱȱȱǻǼȱ
e rendimento de grãos (RG). Os anos de cultivo
Ěȱ ęȱ ȱ ¤Ǳȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǻǼǰȱ ȱ ǻǼȱ ȱ
Çȱ ȱ ¨ȱ ǻ Ǽǯȱ ȱ ³¨ȱ àȱ ¡ȱ ȱ
Ěȱęȱȱ¤Ǳȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ ǻǼȱ ȱ ȱ ȱ ¨ȱ ǻ Ǽȱ
(Quadro 3).
No ano de 2014, sete linhas superiores e as cultiȱ ȱ ¨ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱǰȱȱřǰŖȱȱřǰřŞȱȱȱȱȱ
ǯȱ ¤ȱȱȱȱŘŖŗśǰȱȱàȱtaram portes menos prostrados, com valores entre
řǰŗşȱ ȱ řǰśŖǯȱ ȱ ȱ ȱ ŖŚȬŝŜŞȬŘśǰȱ
ŖŚȬŝŜşȬřŗǰȱ ŖŚȬŝŜşȬŚşȱ ȱ ŖŚȬ
ŝşśȬŗśŞȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
menores valores para o porte das plantas no ano de
ŘŖŗŚǰȱȱȱȱŖŚȬŝşŘȬŗŘřȱsentou porte menos prostrado no ano de 2015.
Os demais genótipos avaliados não apresentaram
variações nas notas atribuídas ao porte, em função
do ano de cultivo avaliado (Quadro 4).
No ano de 2014, o rendimento de grãos dos genóȱȱȱŗŚşŗǰřřȱȱŘŚşŚǰŚŘȱȱ-1ǰȱȱ·ȱ
ȱ ŗŞşŖǰśřȱ -1ǯȱ ȱ àȱ ŖŚȬŝŜŞȬŘśǰȱ
ŖŚȬŝŜşȬŘŜǰȱ ŖŚȬŝŜşȬŘŝǰȱ ŖŚȬŝŝŚȬşŖǰȱ
ȱ ¨ǰȱ ȱ øȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
mais produtivos neste ano, apresentando rendiȱ ȱ ¨ȱ ȱ ŘŖŖŚǰŞŞȱ ȱ ŘŚşŚǰŚŘȱ ȱ -1.
¤ȱȱȱŘŖŗśǰȱȱȱȱȱŗŘŗŗǰŝŞȱȱ
ŘŚŘŝǰŝŖȱ ȱ -1ǰȱ ȱ ·ȱ ȱ ŗşŜŝǰŜřȱ ȱ -1.
ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ŖŚȬŝŜŞȬŘŗǰȱ
ŖŚȬŝŜŞȬŗŜǰȱ ŖŚȬŝŜŞȬŘśǰȱ ŖŚȬŝŜşȬŘŜǰȱ
ŖŚȬŝŜşȬŘŝǰȱŖŚȬŝŜşȬŚŜǰȱŖŚȬŝŜşȬśśǰȱ
ŖŚȬŝŝŚȬşŖǰȱ
ŖŚȬŝŞŘȬŗŖŞǰȱ
ŖŚȬ
ŝşŘȬŗŘřǰȱ ŖŚȬŝŜşȬŚşǰȱ ŖŚȬŝşśȬŗśŞȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ¨ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ
ȱ ȱ ȱ ¨ȱ ȱ ŗşŜŜǰŞśȱ ȱ
ŘŚŘŝǰŝŖȱȱ-1 (Quadro 4).
É de ressaltar que todos os genótipos avaliados
ȱȱ·ȱȱ¥ȱ
·ȱȱȱ¨Ȭǰȱȱ·ȱȱśŖŜȱȱ-1
ǻǰȱ ŘŖŗŞǼǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ·ȱ
ǰȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ ¨ȱ ȱ

Quadro 4 - Valores médios do tipo de porte das plantas (PP)
e rendimento de grãos (RG) de genótipos de
feijão-caupi, cultivados nos anos de 2014 e 2015

RG 2015

Genótipos

PP 2014

PP 2015

RG 2014
(kg ha-1)

(kg ha-1)

ŖŚȬŝŜŞȬŘŗ
ŖŚȬŝŜŞȬŗŜ
ŖŚȬŝŜŞȬŘś
ŖŚȬŝŜşȬŘŜ
ŖŚȬŝŜşȬŘŝ
ŖŚȬŝŜşȬřŗ
ŖŚȬŝŜşȬŚś
ŖŚȬŝŜşȬŚŜ
ŖŚȬŝŜşȬśś
ŖŚȬŝŝŚȬŝŞ
ŖŚȬŝŝŚȬşŖ
ŖŚȬŝŞŘȬŗŖŞ
ŖŚȬŝşŘȬŗŘř
ŖŚȬŝşŘȬŗŘş
ŖŚȬŝŜşȬŚş
ŖŚȬŝşśȬŗśŞ
ȱ¨
ȱø
ȱ
ȱ¡
ǻƖǼ

3,50 Aa1
3,50 Aa
řǰŗřȱ
řǰřŞȱ
3,63 Aa
řǰřŞȱ
řǰřŞȱ
3,50 Aa
3,50 Aa
3,63 Aa
řǰŝśȱ
3,63 Aa
řǰŞŞȱ
řǰŘśȱ
řǰŖŖȱ
řǰŗřȱ
řǰřŞȱ
3,50 Aa
řǰřŞȱ
3,50 Aa
ŞǰŖŚ

3,63 Aa1
řǰŚŚȱ
3,63 Aa
řǰŜşȱ
řǰřŞȱ
řǰŞŗȱ
řǰŚŚȱ
řǰřŗȱ
řǰŝśȱ
řǰśŖȱ
řǰśŖȱ
řǰśŖȱ
řǰřŞȱ
3,63 Aa
3,63 Aa
řǰŜşȱ
řǰŗşȱ
řǰŝśȱ
řǰŞŞȱ
řǰŞŞȱ

ŗŝřŗǰŘŗȱ1
ŗśŘřǰśŞȱ
ŘŖŖŚǰŞŞȱ
2331,12 Aa
ŘŖŚŖǰŖşȱ
ŗŜŗŚǰşŞȱ
ŗŝŝŞǰřŜȱ
ŗŞśŝǰŜŘȱ
ŗŜŖŞǰśŘȱ
ŗśŞŜǰřŝȱ
ŘŚŘśǰŝŚȱ
ŗŞřśǰŚŖȱ
ŗşŖŜǰşŗȱ
ŗŚşŗǰřřȱ
ŗśşŞǰŚřȱ
ŗśŖŚǰŖŞȱ
ŘŚşŚǰŚŘȱ
ŘřŝŗǰŞŝȱ
ŘŘŘşǰşŘȱ
ŗŞŝśǰŞŚȱ
ŘŖǰşŚ

ŘřŖŗǰŞŘȱ1
2115,51 Aa
ŘŗŖŜǰŞŘȱ
Řřŗşǰŝşȱ
2230,35 Aa
ŗŜŗŜǰŝřȱ
ŗŜŗŞǰşşȱ
ŗşŜŜǰŞśȱ
ŗşŞŜǰŚŖȱ
ŗŝŖŝǰŗŖȱ
ŘŚŘŝǰŝŖȱ
2365,51 Aa
ŘŘŗŝǰŗŚȱ
ŗŘŗŗǰŝŞȱ
2405,62 Aa
ŗşŝŜǰŗŝȱ
2305,52 Aa
ŗŜśŗǰŞŜȱ
ŗřŞřǰŗŘȱ
ŗŚřŝǰŝŚȱ

Grupos de médias seguidos pela mesma letra maiúscula nas colunas não
X]ZYfYa YbhfY g] dY`c hYghY XY GWchh!?bchh U ) XY g][b]ÃW|bW]U  Y aX]Ug
seguidas de mesma letra minúscula na linha não diferem entre si pelo teste F
U)XYg][b]ÃW|bW]U"

1

neste trabalho encontram-se acima das relatadas
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǻ£ȱ et al.,
ŘŖŖŞǲȱȱet alǯǰȱŘŖŖŞǲȱ¡ȱet alǯǰȱŘŖŗŖǲȱȱ
et alǯǰȱ ŘŖŗŚǼǰȱ ȱ ǰȱ ǰȱ ȱ ŗŝŖśǰȱ
ŗřşşǰȱŗŝŚşȱȱŗřŖŝȱȱ-1. Estes resultados sugerem
boa adaptação dos genótipos avaliados às condições de cultivo do Norte de Minas Gerais.
ȱ ȱ ȱ ŖŚȬŝŜŞȬŘśǰȱ ŖŚȬ
ŝŜşȬŘŜǰȱ ŖŚȬŝŜşȬŘŝǰȱ ŖŚȬŝŝŚȬşŖȱ ȱ ȱ
ȱȱ¨ȱȬȱȱȱ
de genótipos mais produtivos nos dois anos
avaliados apresentando rendimento de grãos
ȱŘŖŖŚǰŞŞȱȱŘŚşŚǰŚŘȱȱ-1 no ano de 2014 e de
ŘŗŖŜǰŞŘȱȱŘŚŘŝǰŝŖȱȱ-1 no ano de 2015 (Quadro 4).
A acama foi maior no ano de 2015 em comparação
com o ano de 2014 (Quadro 5). A maior pluviosidade e as temperaturas ligeiramente mais altas
ęȱȱȱȱŘŖŗśȱȱȱȱȱ
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maior crescimento das plantas e, por consequência,
a maior acama por propiciar maior desenvolvimento vegetativo da planta em função de maior
intensidade na emissão de ramos, nós, entrenós e
ȱ àǯȱ ȱ ȱ ³ȱ ęȱ
ȱȱȱǰȱ·ȱȱȱȱȱ³ȱ ęȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
magnitude. Este certamente foi o motivo para que
¨ȱ ȱ ȱ ³ȱ ęȱ
ȱ ȱ àȱ ȱ ǻȱ řǼǯȱ ·ȱ
ǰȱȱȱ·ȱȱȱȱȱȱ
dois anos (Quadro 5), indicam que os genótipos
apresentaram entre 6 e 20% de plantas acamadas,
o que pode ser considerado aceitável em genótipos
de porte prostrado e semiprostrado (Quadro 2).
ȱ et al. (2010) avaliaram genótipos de
feijão-caupi de porte semiprostrado em cultivo
ȱȱȬÇȱȱȱȱȱ
·ȱȱȱȱŚǰŖŞǯ
ȱ ¤ȱ Çȱ ȱ ¨ȱ ·ȱ ȱ ȱ
no ano de 2015 em comparação com o ano de
ŘŖŗŚȱǻȱśǼǰȱȱȱęȱȱȱ¤ȱ
ǯȱȱȱ·ȱȱȱnado com as diferentes condições climáticas verięȱȱȱȱȱǯȱȱÇȱȱ¨ȱ
corresponde à relação entre a massa de grãos e a
massa das vagens não debulhadas, indicando a
ę¹ȱ ȱ ȱ àȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ
grãos.

respectivamente, para genótipos de feijão-caupi
ȱȱȱȱǲȱȱet al. (2014) que
ȱ ·ȱ ȱ ȱ ŝŗǰŝȱ ǻƖǼȱ ȱ àtipos de porte prostrado e semiprostrado e Teixeira
et alǯȱ ǻŘŖŖŝǼǰȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ ŝŘǰŗŚƖȱ
ȱ ȱ àȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ
et alǯȱ ǻŘŖŖŝǼǰȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ȱ
o índice de grãos e a produtividade. Os genótipos
ŖŚȬŝŜŞȬŗŜǰȱŖŚȬŝŜşȬŘŜǰȱŖŚȬŝŜşȬŚśǰȱ
ŖŚȬŝŜşȬŚŜǰȱ ŖŚȬŝŜşȬśśǰŖŚȬŝŝŚȬşŖǰȱ
ŖŚȬŝŞŘȬŗŖŞǰȱ ŖŚȬŝŜşȬŚşǰȱ ȱ ¨ǰȱ
ȱøȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
ǰȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ Çȱ ȱ ȱ ȱ ǻǼȱ ǻȱ ŜǼǯȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ
vigor, a distribuição de vagens, as características
ȱȱ¨ȱȱȱȱę¤ȱȱ
genótipos, sendo considerados aceitáveis os genótipos que apresentam notas iguais ou superiores
a 3, pois possuem a maioria das características
adequadas para o cultivo comercial (Quadro 2).

Quadro 6 - Valores médios de valor de cultivo (VC) de
genótipos de feijão-caupi de porte semiprostrado,
conduzidos nos anos de 2014 e 2015
Genótipos

ŖŚȬŝŜŞȬŘŗ
ŖŚȬŝŜŞȬŗŜ
ŖŚȬŝŜŞȬŘś
ŖŚȬŝŜşȬŘŜ
ŖŚȬŝŜşȬŘŝ
ŖŚȬŝŜşȬřŗ
ŖŚȬŝŜşȬŚś
ŖŚȬŝŜşȬŚŜ
ŖŚȬŝŜşȬśś
ŖŚȬŝŝŚȬŝŞ
ŖŚȬŝŝŚȬşŖ
ŖŚȬŝŞŘȬŗŖŞ
ŖŚȬŝşŘȬŗŘř
ŖŚȬŝşŘȬŗŘş
ŖŚȬŝŜşȬŚş
ŖŚȬŝşśȬŗśŞ
ȱ¨
ȱø
ȱ
ȱ¡
ǻƖǼ

É de salientar que os valores de índice de grãos
observados neste trabalho podem ser considerados
àȱȱȱȱę¹ȱȱ³¨ȱ
de grãos pelos genótipos avaliados nos dois
anos estudados, sendo superiores, inclusive aos
ȱ ȱ ȱ ȱ et alǯȱ ǻŘŖŖŝǼǯȱ ȱ
ȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ ŞŚǰŚƖȱ ȱ ŜşǰŝƖǰȱ

Quadro 5 - Valores médios para acama (ACAM) e índice de
grãos (IG) de genótipos de feijão-caupi de porte
semiprostrado, conduzidos nosanos de 2014 e
2015
Anos

ACAM

IG (%)

2014
2015
ǻƖǼ

řǰřŗȱ1
řǰŝŗȱ
ŗşǰřŗ

ŝřǰŖŘȱ1
ŞŜǰřřȱ
Şǰŝŝ

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna não diferem entre si pelo
hYghY:U)XYg][b]ÃW|bW]U"
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VC

ŘǰŞŗ
řǰŗş
ŘǰşŚ
3,44 A
řǰŗř
ŘǰşŚ
řǰŜş
řǰřŞ
řǰřŞ
ŘǰŜř
3,25A
3,25A
řǰŗř
řǰŖŖ
3,44A
ŘǰŜř
řǰŞŗ
řǰřŞ
3,44A
řǰŖŖ
ŗŝǰŘŖ

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si,
dY`chYghYXYGWchh!?bchhU)XYg][b]ÃW|bW]U"

1

ǰȱȬȱęȱȱȱ¡³¨ȱȱȱ ŖŚȬŝŜŞȬŘŗǰȱ ŖŚȬŝŜŞȬŘśǰȱ ŖŚȬ
ŝŜşȬřŗǰȱ ŖŚȬŝŝŚȬŝŞȱ ȱ ŖŚȬŝşśȬŗśŞǰȱ ȱ
ȱ àȱ ȱ ȱ ȱ
compatíveis com o padrão comercial (Quadro 6).
ȱǭȱȱǻŘŖŗŗǼȱȱȱȱàtipos de feijão-caupi de porte semi-prostrado, em
cultivos de sequeiro e irrigado, em TereseinaȬÇǰȱ ȱ ȱ ŗŞȱ àȱ ȱ ȱ
sequeiro, e onze genótipos no cultivo irrigado
apresentaram características adequadas ao cultivo
comercial, com notas entre 3,0 e 5,0; e 3,0 e 4,0,
respectivamente.
ȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ȱ
produtivo de alguns dos genótipos estudados e
credencia-os como possíveis cultivares de porte
semiprostrado a serem recomendados para o
cultivo nas condições do Norte de Minas Gerais.
Entretanto, deve-se ressaltar que a recomendação
de novas cultivares para cultivo depende da
avaliação criteriosa dos seus desempenhos agronómicos e qualidades comerciais em outros locais

ȱǰȱ·ȱȱȱȱ³äȱ¤ticas, de maneira a reduzir os riscos de insucesso
da sua utilização pelos produtores.

CONCLUSÕES
ȱ àȱ ŖŚȬŝŝŚȬşŖǰȱ ŖŚȬŝŜşȬŘŜȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ¨ȱ Ȭȱ ȱ sentarem, nos dois anos em que foram avaliados,
maiores valores para o rendimento de grão e para
ȱȱȱȱȱ·ȱȱȱ
porte de plantas, acama e índice de grãos conforme
o padrão comercial o que representa bom potencial
produtivo e possibilidade de adaptação ao cultivo
nas condições do Norte de Minas Gerais.
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