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Acredita-se que 0 feijao caupi foi introdu
zido no Brasil no seculo XVI pelos colonizadores
portugueses, possivelmente atraves do estado da
Bahia. A partir de entao disseminando-se para ou
tras regioes, seguindo a ocupa~ao do pais. Atual
mente 0 feijao caupi, embora utilizado para dife
rentes fins, e cultivado praticamente em todos os
estados do Brasil. Possi velmente, por ser uma cuI
tura de origem tropical, que teve sua evolu~ao II
gada as regioes semi-aridas do continente africa
no, encontrou na Regiao Nordeste do Brasil urnex
celente habitat. Consti tui-se hoj e, se nao a prin
cipal, uma das mais importantes fontes de proteI
na e energia para as popula~oes dessa regiao. Dian
te dessa importancia e imprescindivel que se bus
que melhora-la em todos os aspectos com vistas a
elevar sua produti vidade, aumentar sua resisten
cia a doen~as e pragas, melhorar a qualidade de
sua produ~ao e torna-la de mais facil manejo. Es
ta revisao tern por objetivo discutir alguns aspec
tos do feij ao caupi, particularmente os relacio
nados a germoplasma, genetica, melhoramento e no
vos objetivos do melhoramento. 2. Germoplasma -
o germoplasma e a materia-prima do melhoramento.
No Brasil, particularmente nas regioes Nordeste
e Norte, ha urn consideravel numero de cuI tivares,
possivelmente originarias das primeiras introdu
~oes. Esse e urnmaterial de grande valor genetico
porque ja sofreu urn longo processo de sele~ao na
tural para 0 ambiente em que e cultivado e tambem
uma sele~ao para as caracteristicas culinarias e
comerciais feitas pelos produtores e consumido
res. Uma grande parte desse material encontra-se
hoje armazenada em alguns bancos de germoplasma
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no pais e no exterior. No Brasil merecem destaque
os bancos de germoplasma do Centro Nacional de
Recursos Geneticos e Biotecnologia - CENARGEN, do
Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijao -
CNPAF, do Centro de Ciencias Agrarias da Uni versi
dade Federal do Ceara e da Unidade de Execuc;;aode
Pesquisa de Ambito Estadual de Teresina UEPAE
de Teresina. No exterior destaca-se 0 banco de
germoplasma do International Insti tute of Tropical
Agricul ture - IITA, localizado em Ibadan, Nigeria.
Estima-se que hoje esses bancos reunem mais de
15.000 entradas. 3. Genetica do Caupi - Alem de
outros fatores, 0 conhecimento da genetica de uma
especie, particularmente dos caracteres agronomi
cos mais importantes, e indispensavel para se de
senvolver urn programa de melhoramento eficiente~
Neste aspecto, na cultura do caupi, ja se acumulou
urn razoavel acervo de informac;;oes.No que se re
fere aos caracteres qualitativos, condicionados
por urn ou por poucos genes que geralmente apresen
tamdistribuic;;ao descontinua, foram catalogados
recentemente 190 genes para 14 caracteres. Estes
caracteres incluem estruturas vegetativas, repro
dutivas, resistencia a doenc;;ase pragas e letali
dade. as caracteres quantitativos, ou seja, aque
les controlados por varios genes e que apresentam
distribuic;;ao continua, sac tambem relativamente
bem estudados. Esses estudos tern se reportado
principalmente a herdabilidade, correlac;;oes, ca
pacidade de combinac;;aoe heterose. As herdabili
dades tern side estimadas principalmente em senti
do amplo. Em revisao recente foram constatados-;
com base em dados de varios autores, os valores
medios de h~ de 43,1% para produtividade, 45,2%
para numero de vagens por planta, 61,8% para com
primento de vagem, 48,1% para numero de graos por
vagem e 67,8% para peso de 100 graos. No que se
refere as correlac;;oes,os caracteres que apresen
taram os maiores valores medios para coeficiente
de correlac;;aogenetica com a produtividade sac nu
mere de vagenspor planta, numero de graos por va



gem e peso de 100 graos, respectivamente 0,53;
0,51 e 0,33. Entre os componentes da producao, 0
numero de vagens por planta tern correlacao geneti
ca negativa com 0 comprimento de vagem e peso de
100 graos. Os estudos sobre capacidade de combi
nacao em caupi mostram que tanto para produtivi
dade como para os componentes da producao, predo
minantemente a capacidade geral de combinacao
(CGC) tern side maior que a capacidade especifica
de combinacao (CEC). Uma media obtida de varios
estudos mostra que a relacao CGC/CEC foi de 1,45
para produtividade, 8,67 para numero de vagens por
planta, 22,60 para comprimento de vagem, ~,15 pa
ra numero de graos por vagem e 26,84 para peso de
100 graos. Esses dados sugerem que em caupi, tan
to para a produtividade como para os componentes
da producao a acao genica adi tiva e mais importan
te que a acao genica de dominancia. Os estudos so
bre heterose ternmostrado que a produtividade e
os componentes da producao apresentam vigor de
hibrido. 1550 e urndado importante, sendo util pa
ra fornecer uma indicacao do grau de divergencia
genetica dos parentais, auxiliando desse modo na
selecao de parentais e de cruzamentos para novos
ciclos de recombinacao. Urn levantamento sobre os
ganhos geneticos esperados estimados em caupi,
particularmente para produtividade, mostra que
tern side obtidos valores que vao desde 10 ate ~
67%. 1550 vem mostrar que, embora 0 caupi apresen
tando uma produtividade considerada baixa, detem
variabilidade genetica suficiente para possibili
tar ganhas consideraveis. 4. Melhoramento Geneti
co - 0 melhoramento do caupi no Brasil tern side
feito basicamente a partir de tres metodos: a) in
troducao e selecao entre genotipos ja fixados (li
nhagens ou cultivares); b) selecao massal em po
pulacoes locais ou populacoes segregantes introdu
zidas; e c) selecao genealogica em populacoes se
gregantes obtidas nos programas de melhoramento
do pais. Esses metodos, embora com algumas limi
tacoes, deram bons resultados, pois, ate 0 presen



te, possibili taram a recomendac;;ao ou lanc;;amento
de pelo menos 20 cultivares. Atualmente, entre tan
to, ha uma tendencia para uso de metodos massais
tais como: a) descendencia de uma unica semente
("single seed descent" - ssd) i b) descendencia de
uma unica cova ("single hill procedure - shp) i e
c) descendencia de sementes multiplas ("multiple
seed descent" - msd). Urn aspecto importante e a
selec;;aodo material genetico basico para 0 melho
ramento. Os parentais devem ser selecionados corn
bastante criterio. Muitas vezes para se sobrepor
urndeterminado nivel de rendimento e necessario
que se fac;;adois ou mais ciclos de cruz amen to, vi
sando corn isso a quebra de ligac;;oes,0 surgimento
de novas combinac;;oesgenicas e consequentemente
uma ampla segregac;;ao.5. Novos objetivos do Melho
ramento - A arqui tetura predominante dos materiais
de caupi cuI tivados no Brasil e enramadora e a ma
turac;;aopredominante e desuniforme, ou seja, sac
necessarias duas ou mais colheitas manuais. Alem
disso nesses materiais 0 cicIo reprodutivo nao
coincide corn 0 cicIo vegetativo 0 que resulta nu
ma grande retenc;;aofoliar apes a colheita. Todas
essas caracteristicas dificultam ou mesmo impos
sibilitam a mecanizac;;aoda cultura. Esse fato irn
pede 0 acesso a mesma de produtores que praticarn
uma agricultura mais tecnificada, ficando assim
restrita a pequenos e medios produtores que, corn
excec;;aodo preparo do solo e raramente a semeadu
ra, fazem todos os outros trabalhos manualmente~
Desse modo, como a cada ana se reduz a populac;;ao
rural ern relac;;aoa populac;;aourbana, diminuindo
portanto a mao-de-obra rural, emerge como objeti
vo para os melhoristas de caupi a obtenc;;aode uma
planta de porte moderno, ereta, cornmaturac;;aouni
forme e sem retenc;;aofoliar. E necessario tambern
que se busque melhorar a cor do gI-aoe que nos progra
mas de melhoramento se de TIlaioratenc;;aoas quali
dades culinarias, principalmente ao tempo de coc
c;;ao,ao aspecto dos graos apes 0 cozimento, ao sa
bor e ao tipo de caldo.


