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RESUMO 

 

A região Nordeste é a maior produtora de feijão-caupi do Brasil. Entre os estados nordestinos, 

o Ceará se destaca por apresentar a maior área plantada e a segunda maior produção do país, 

registrando, porém, uma das menores produtividades. Nesse sentido, os programas de 

melhoramento do feijão-caupi vêm direcionando seus esforços para o lançamento de 

cultivares mais produtivas e bem adaptadas às condições específicas de cada estado e/ou 

região de cultivo. No entanto, esse processo de recomendação de cultivares é dificultado pela 

ocorrência da interação entre genótipos e ambientes, que consiste na resposta diferenciada dos 

genótipos em função das variações ambientais. Objetivou-se com este trabalho, avaliar a 

interação entre genótipos e ambientes, bem como indicar, para o estado do Ceará, cultivares 

de feijão-caupi superiores quanto a adaptabilidade, estabilidade e produtividade de grãos 

secos. Os experimentos foram conduzidos em quatro diferentes municípios do estado do 

Ceará (Crateús, Madalena, Bela Cruz e Limoeiro do Norte), sendo dois ensaios realizados em 

Crateús, totalizando cinco ambientes de avaliação. O delineamento experimental utilizado em 

cada ensaio foi o de blocos casualizados com 12 genótipos e quatro repetições. Foram 

avaliados os seguintes caracteres agronômicos: número de dias para a floração, acamamento, 

arquitetura, valor de cultivo, número de vagens por planta, comprimento da vagem, número 

de grãos por vagem, massa de cem grãos, índice de grãos e produtividade. Foram realizadas 

análises de variância (individuais e conjunta) e análise de trilha, e as médias dos caracteres 

quantitativos foram agrupadas pelo teste de Scott-Knott. Depois de detectar a significância da 

interação genótipos x ambientes, a adaptabilidade e a estabilidade fenotípica dos genótipos 

foram analisadas pela metodologia GGE biplot. O número de vagens por planta apresentou o 

maior efeito direto sobre a produtividade de grãos. O município de Crateús, no sistema 

irrigado, foi discriminativo e representativo, podendo ser considerado ideal para avaliação de 

genótipos. As cultivares BRS Pajeú e BRS Potengi podem ser recomendadas para o cultivo no 

estado do Ceará por apresentarem alta produtividade de grãos secos, adaptabilidade e 

estabilidade, e por terem se destacado quanto à maioria dos componentes de produção. 

 

Palavras-chave: Vigna unguiculata. Melhoramento vegetal. Interação genótipos x ambientes. 

GGE biplot. Análise de trilha. 



 

ABSTRACT 

 

The Northeast region is the largest producer of cowpea in Brazil. Among the northeastern 

states, Ceará stands out for having the largest planted area and the second largest production 

in the country, registering, however, one of the lowest yields. In this sense, cowpea breeding 

programs have been focusing their efforts on launching more productive cultivars that are 

well adapted to the specific conditions of each state and/or growing region. However, this 

process of recommending cultivars is hampered by the occurrence of the interaction between 

genotypes and environments, which consists of the differentiated response of the genotypes 

according to environmental variations. The aim of this work was to evaluate the interaction 

between genotypes and environments, as well as to indicate, for the state of Ceará, superior 

cowpea cultivars in terms of adaptability, stability and productivity of dry grains. The 

experiments were conducted in four different municipalities in the state of Ceará (Crateús, 

Madalena, Bela Cruz and Limoeiro do Norte), with two tests carried out in Crateús, totaling 

five assessment environments. The experimental design used in each assay was randomized 

blocks with 12 genotypes and four replications. The following agronomic traits were 

evaluated: number of days for flowering, lodging, architecture, cultivation value, number of 

pods per plant, pod length, number of grains per pod, mass of one hundred grains, grain index 

and productivity. Analysis of variance (individual and joint) and path analysis were performed, 

and the means of quantitative characters were grouped by the Scott-Knott test. After detecting 

the significance of the genotype x environment interaction, the adaptability and phenotypic 

stability of the genotypes were analyzed using the GGE biplot methodology. The number of 

pods per plant had the greatest direct effect on grain yield. The municipality of Crateús, in the 

irrigated system, was discriminative and representative, and can be considered ideal for 

genotype evaluation. The cultivars BRS Pajeú and BRS Potengi can be recommended for 

cultivation in the state of Ceará due to their high productivity of dry grains, adaptability and 

stability, and for having excelled in most of the production components. 

 

Keywords: Vigna unguiculata. Plant breeding. Genotypes x environments interaction. GGE 

biplot. Path analysis.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cultura do feijão-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp.] é originária da África e 

foi introduzida no Brasil, mais especificamente no estado da Bahia, no século XVI (FREIRE 

FILHO, 2011). A cultura apresenta elevado potencial produtivo, ampla capacidade de 

adaptação e baixo custo de produção. Além disso, os grãos do feijão-caupi possuem alto valor 

nutricional, sendo fonte de proteínas, sais minerais e carboidratos. Assim sendo, os fatores 

nutricionais aliados à facilidade de cultivo tornam o feijão-caupi uma cultura fundamental 

para o fortalecimento e consolidação do agronegócio brasileiro, inclusive no mercado externo 

(FREIRE FILHO; LIMA; RIBEIRO, 2005). 

No Brasil, a produção de feijão-caupi concentra-se nas regiões Norte e Nordeste, 

sendo esta última responsável por 64% da produção na safra 2019, com destaque para o 

estado do Ceará, com a maior área plantada (359,5 mil ha), porém, apresentando a segunda 

menor produtividade (305 kg ha-1) (CONAB, 2020). Três fatores contribuem para a baixa 

produtividade da cultura no Ceará: o emprego de baixo nível tecnológico, as adversidades 

climáticas e a utilização de cultivares pouco adaptadas às condições de cultivo (FREIRE 

FILHO, 2011). 

No estado do Ceará, o feijão-caupi é cultivado em ambientes cujos fatores 

edafoclimáticos apresentam variação considerável. Como o serviço estadual de produção e 

distribuição de sementes não está estruturado de modo a atender demandas regionais 

específicas, comumente se procede à distribuição de cultivares recomendadas para outros 

estados (CEARÁ, 2019), resultando em produção aquém da esperada. Nesse sentido, os 

programas de melhoramento do feijão-caupi devem direcionar seus esforços para o 

lançamento de cultivares produtivas e bem adaptadas às condições específicas de cada estado 

e/ou região de cultivo. No entanto, a tomada de decisão para o lançamento de novas cultivares 

é dificultada pela ocorrência da interação entre genótipos e ambientes (ABREU et al., 2019). 

A interação genótipos x ambientes (G x A) consiste na resposta inconstante dos 

genótipos às variações ambientais, contribuindo para reduzir a correlação entre o fenótipo e o 

genótipo. A baixa correlação indica que o genótipo superior em um ambiente, normalmente, 

não terá o mesmo desempenho em outro ambiente (FALCONER; MACKAY, 1996). Como a 

interação G x A afeta o ganho com a seleção, torna-se necessário estimar sua magnitude. Essa 

estimativa possibilita avaliar o real impacto da seleção e assegura alto grau de confiabilidade 

na recomendação de genótipos para um determinado local ou grupo de ambientes (CRUZ; 

REGAZZI; CARNEIRO, 2014). 
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Apesar da sua relevância, a simples análise da interação G x A não proporciona 

informações completas sobre o comportamento de cada genótipo em várias condições 

ambientais (CRUZ; REGAZZI; CARNEIRO, 2014). Nesse contexto, é fundamental conhecer 

a adaptabilidade e a estabilidade dos genótipos, a fim de capitalizar os efeitos da interação G x 

A e aumentar a eficiência da recomendação de novas cultivares (FREIRE FILHO et al., 2005). 

Na cultura do feijão-caupi, várias metodologias são aplicadas no estudo da adaptabilidade e 

estabilidade de genótipos, das quais predominam as que utilizam regressão linear, 

principalmente a de Eberhart & Russel (1966) (TORRES et al., 2016). 

Atualmente, a busca por modelos que expliquem melhor o desempenho de 

genótipos frente às variações ambientais é constante. Dessa forma, são cada vez mais 

frequentes os trabalhos que utilizam metodologias não paramétricas, como a de Lin & Binns 

(1988), e as multivariadas, como o modelo dos efeitos principais aditivos e interação 

multiplicativa (AMMI) (GAUCH, 1992) e a análise GGE biplot (YAN et al., 2000). Segundo 

Yan (2011) e Hongyu et al. (2015), as metodologias AMMI e GGE biplot apresentam 

resultados semelhantes. No entanto, esta última é mais indicada para a identificação de mega-

ambientes, seleção de ambientes representativos e discriminativos, e ainda, para indicação de 

cultivares mais adaptadas e estáveis a ambientes específicos. 

Nas últimas etapas dos programas de melhoramento visando a recomendação de 

cultivares, o estudo da interação G x A requer maiores investimentos, uma vez que tais 

cultivares devem ser avaliadas em uma rede de ensaios, os quais devem ser repetidos em 

vários locais, safras e anos, os denominados ensaios de Valor de Cultivo e Uso (VCU) 

(BRASIL, 2020). Nos últimos anos, vários autores avaliaram a adaptabilidade e a estabilidade 

produtiva de genótipos de feijão-caupi a partir de ensaios de VCU, mediante análises GGE 

biplot (SANTOS et al., 2016; SOUSA et al., 2018; ODESEYE et al., 2018; ABREU et al., 

2019). Contudo, a demanda por cultivares de feijão-caupi mais produtivas e bem adaptadas às 

condições de cultivo específicas de cada região é constante. 

Portanto, objetivou-se com este trabalho, avaliar a interação entre genótipos e 

ambientes e indicar, para o estado do Ceará, cultivares superiores quanto a estabilidade, 

adaptabilidade e produtividade de grãos secos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Origem e classificação botânica 

 

A cultura do feijão-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp.] tem como centro de 

origem a região oeste da África, o que pode ser confirmado pela maior ocorrência de formas 

silvestres e de diversidade da espécie neste continente (STEELE; MEHRA, 1980; NG; 

MARÉCHAL, 1985). Na América Latina, o feijão-caupi foi introduzido no século XVI pelos 

colonizadores espanhóis e portugueses, primeiramente nas colônias espanholas e, em seguida 

no Brasil, mais precisamente no estado da Bahia (FREIRE FILHO, 2011). 

A planta de feijão-caupi é uma dicotiledônea pertencente à ordem Fabales, família 

Fabaceae, tribo Phaseoleae, gênero Vigna, espécie Vigna unguiculata (L.) Walp. e subespécie 

unguiculata, subdividida em quatro cultigrupos: Unguiculata, Sesquipedalis, Biflora e Textilis 

(MARÉCHAL; MASCHERPA; STAINIER, 1978; PADULOSI; NG, 1997). No Brasil são 

cultivados apenas os cultigrupos Unguiculata e Sesquipedalis, o primeiro para produção de 

feijão-verde e de grãos secos, e o segundo para produção de vagem (FREIRE FILHO, 2011). 

 

2.2 Importância econômica 

 

No Brasil, o cultivo do feijão-comum (Phaseolus vulgaris L.) predomina nas 

regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, principalmente em razão de fatores de ordem climática. 

Já o feijão-caupi prevalece nas regiões Norte e Nordeste, principalmente por apresentar ampla 

capacidade adaptativa, baixo custo de produção e elevados valores nutricional e cultural, 

sendo fonte de proteínas e parte integrante de pratos típicos regionais, constituindo-se, 

portanto, na base alimentar da população destas regiões (FREIRE FILHO; LIMA; RIBEIRO, 

2005; FREIRE FILHO, 2011). No eixo Norte-Nordeste, a produção de feijão-caupi é 

realizada, em sua grande maioria, por pequenos produtores, que ainda utilizam práticas 

agrícolas pouco eficientes. Atualmente, a cultura tem crescido na região Centro-Oeste, sendo 

a produção advinda de médios e grandes produtores, cuja lavoura é totalmente mecanizada e 

visa atender, principalmente, às demandas do mercado externo (FREIRE FILHO, 2011). 

No Brasil, a produção total de feijão-caupi na safra 2019 foi de 637,7 mil 

toneladas, colhidas em 1.276,2 mil hectares, com uma produtividade média de 500 kg ha-1. 

Neste mesmo período, a produção de feijão-caupi na região Nordeste foi de 409,3 mil 

toneladas, o que representa 64% da produção do país. Entre os estados nordestinos, o Ceará 



17 

 

merece destaque por apresentar a maior área plantada (359,5 mil hectares) e a segunda maior 

produção (109,6 mil toneladas), perdendo apenas para o Mato Grosso (142,4 mil toneladas). 

Entretanto, registra uma das menores produtividades do país (305 kg ha-1), muito abaixo da 

média nacional (CONAB, 2020). 

A utilização de baixo nível tecnológico, a irregularidade das chuvas e o emprego 

de cultivares pouco adaptadas às condições de cultivo, estão entre os principais fatores que 

provocam o baixo rendimento do feijão-caupi no Nordeste (MATOS FILHO et al., 2009), em 

especial no estado do Ceará. A tendência atual é o incremento do uso de alta tecnologia na 

cultura, o que tem levado a uma procura maior por cultivares altamente produtivas e bem 

adaptadas às condições regionais de cultivo, objetivo principal dos programas de 

melhoramento (SANTOS et al., 2014). 

 

2.3 Melhoramento genético 

 

O Programa de Melhoramento Genético de Feijão-Caupi, conduzido pela 

Embrapa Meio-Norte desde 1991, tem como objetivos principais: desenvolver cultivares de 

porte semiprostrado, adequadas à agricultura familiar; desenvolver cultivares de portes ereto e 

semiereto, adequadas ao cultivo totalmente mecanizado, para a agricultura empresarial; 

aumentar a produtividade, a adaptabilidade e a estabilidade da produção; aumentar a 

resistência a pragas e doenças; aumentar a resistência a altas temperaturas e estresses hídricos; 

e melhorar a qualidade visual, nutricional e culinária dos grãos (FREIRE FILHO, 2011). 

Nos últimos anos, a Embrapa Meio-Norte em parceria com universidades e 

empresas privadas, tem desempenhado papel primordial no avanço do agronegócio do feijão-

caupi uma vez que, desde a década de 90, lançou no mercado mais de vinte cultivares 

destinadas ao cultivo na região Nordeste. Dentre as cultivares desenvolvidas pela Embrapa 

neste período, destacam-se: BR 17-Gurguéia, BRS Guariba, BRS Marataoã, BRS Novaera, 

BRS Pujante, BRS Xiquexique, BRS Tumucumaque, BRS Itaim, BRS Juruá e BRS Aracê 

(EMBRAPA, 2020). Vale ressaltar que, apesar de serem produtivas e adaptadas às condições 

edafoclimáticas regionais, nem todas estas cultivares foram aceitas pelos produtores e, dentre 

as que foram aceitas, houveram graus de aceitação diferentes (FREIRE FILHO, 2011). 

A partir dos anos 2000, visando uma maior integração entre as unidades de 

pesquisa, bem como ampliar e dar mais competitividade ao mercado de cultivares, a Embrapa 

Meio-Norte promoveu lançamentos mais abrangentes, de modo que uma mesma cultivar 

pudesse ser recomendada para dois ou mais estados (FREIRE FILHO, 2011). Em virtude do 
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lançamento mais amplo de cultivares, existe atualmente uma carência de genótipos superiores 

direcionados especificamente para o estado do Ceará, haja vista a adoção maciça, por parte 

dos produtores cearenses, de cultivares recomendadas para outros estados, como IPA 207 

Miranda e BRS Pujante, lançadas para os estados de Pernambuco e da Bahia, respectivamente 

(CEARÁ, 2019). No entanto, cultivares recomendadas para um determinado estado e/ou 

região, podem apresentar rendimento abaixo do esperado quando cultivadas em condições 

diferentes daquelas para as quais foram testadas. 

Portanto, faz-se necessário o lançamento de novas cultivares de feijão-caupi, 

desenvolvidas mediante avalição experimental em diferentes ambientes, que atendam as 

demandas específicas da cadeia produtiva do Ceará, o que provocará impacto positivo na 

renda dos produtores locais e, por conseguinte, no agronegócio regional e brasileiro. 

 

2.4 Interação genótipos x ambientes 

 

O processo de recomendação de cultivares mais produtivas, objetivo principal dos 

programas de melhoramento genético, normalmente é realizado avaliando-se o desempenho 

de um grupo de genótipos em diferentes ambientes (SANTOS et al., 2016). Considerando um 

determinado ambiente, a manifestação fenotípica é resultante da ação do genótipo sob a 

influência do meio. Entretanto, quando se considera uma série de ambientes, detecta-se, além 

dos efeitos genéticos e ambientais, um efeito adicional, proporcionado pela interação destes, 

denominada interação genótipos por ambientes (CRUZ; REGAZZI; CARNEIRO, 2014). 

A interação genótipos x ambientes (G x A) consiste na resposta diferenciada dos 

genótipos às variações ambientais, o que pode ocasionar alteração no ordenamento da 

performance dos genótipos nos diferentes ambientes (FALCONER; MACKAY, 1996). Em 

outras palavras, a interação G x A reflete a diferença de sensibilidade dos genótipos em 

relação aos estímulos do ambiente, resultando em alterações de seus desempenhos relativos 

(CRUZ; REGAZZI; CARNEIRO, 2014). Segundo Eberhart e Russell (1966), a interação G x 

A ocorre de maneira natural e seus efeitos contribuem tanto para a evolução das espécies 

quanto para o surgimento de genótipos estáveis e aptos a um ambiente específico ou grupo de 

ambientes. 

As causas da interação G x A têm sido atribuídas a fatores fisiológicos e 

bioquímicos próprios de cada genótipo cultivado. No sistema biológico, a interação ocorre 

quando a expressão de genes ou de blocos gênicos, responsáveis pela regulação do caráter, 

difere entre os ambientes. Como os genótipos se desenvolvem em sistemas dinâmicos, 
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normalmente existe um comportamento diferenciado destes em resposta às variações 

ambientais (CRUZ; REGAZZI; CARNEIRO, 2014). Nesse sentido, o estudo da interação G x 

A desempenha papel primordial no melhoramento genético, uma vez que o melhor genótipo 

em um dado ambiente pode não apresentar o mesmo comportamento em outro (TEODORO et 

al., 2015), principalmente no caso do feijão-caupi, que é cultivado nas mais diversas 

condições de solo e em três safras durante o ano. 

A interação G x A pode ser classificada em simples e complexa (Figura 1). A 

interação simples é proporcionada pela diferença de variabilidade entre genótipos nos 

ambientes e apresenta efeito semelhante à ausência de interação, não alterando o ordenamento 

dos genótipos e, por consequência, não dificulta o processo de seleção e/ou recomendação de 

cultivares. Por outro lado, quando há interação complexa, proporcionada pela falta de 

correlação entre o desempenho dos genótipos, esta promove mudança de comportamento dos 

genótipos frente aos diferentes ambientes de avaliação, o que dificulta a recomendação ampla 

de genótipos superiores (ROBERTSON, 1959). 

 

Figura 1 – Interação genótipos x ambientes, considerando apenas um par de ambientes e de 

genótipos: (1) Interação simples; (2) Interação complexa. 

Fonte: Adaptado de Corrêa, Dionello e Cardoso (2007). 
 

Segundo Cruz, Regazzi e Carneiro (2014), a interação complexa indica a 

inconsistência da superioridade de genótipos com a variação ambiental, ou seja, alguns 

genótipos podem apresentar desempenho superior em um ambiente, mas não em outro. Além 

disso, este tipo de interação aumenta as estimativas de variância genética, resultando em 

superestimativas do ganho genético esperado com a seleção. Assim, os mesmos autores 

afirmam que, devido à importância da interação complexa, cabe ao melhorista avaliar sua 

magnitude e significância, quantificar seus efeitos e fornecer subsídios que possibilitem 
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adotar procedimentos para sua minimização ou aproveitamento. No caso do presente trabalho, 

no qual objetiva-se selecionar genótipos especificamente adaptados à ambientes particulares, 

a interação deve ser capitalizada. 

Apesar de sua importância, a simples análise da interação G x A não proporciona 

informações completas e exatas sobre o comportamento de cada genótipo em várias condições 

ambientais. Com a finalidade de melhor interpretar a interação G x A, vários procedimentos 

estatísticos têm sido desenvolvidos no sentido de explorar seus efeitos. Dentre estes, 

destacam-se aqueles que estimam os parâmetros de adaptabilidade e estabilidade fenotípicas, 

tornando possível a avaliação do comportamento de cada genótipo frente às variações 

ambientais (CRUZ; REGAZZI; CARNEIRO, 2014). 

 

2.5 Adaptabilidade e estabilidade 

 

O termo adaptabilidade designa a capacidade potencial de genótipos responderem, 

de forma vantajosa, ao estímulo ambiental, o que é uma grande vantagem do ponto de vista da 

produtividade agrícola. Por sua vez, a estabilidade seria a capacidade dos genótipos exibirem 

um desempenho altamente previsível em função das variações ambientais (RAMALHO et al., 

2012). De acordo com Cruz, Regazzi e Carneiro (2014), as análises de adaptabilidade e 

estabilidade permitem a identificação de cultivares de comportamento previsível, que sejam 

responsivas às variações ambientais, em condições específicas ou amplas, tornando sua 

recomendação mais confiável. 

Atualmente, existem inúmeros métodos utilizados no melhoramento de plantas 

para se avaliar adaptabilidade e estabilidade fenotípica de genótipos. Dentre eles, os mais 

utilizados em trabalhos com feijão-caupi são os métodos de Eberhart & Russel (1966) 

(TORRES et al., 2016); o de Lin & Binns (1988), modificado por Carneiro (1998) (SANTOS 

et al., 2015); o AMMI (análise da interação multiplicativa dos efeitos principais aditivos) 

(HORN et al., 2018; MUKENDI et al., 2019); e o GGE biplot (SANTOS et al., 2016; SOUSA 

et al., 2018). As principais diferenças entre eles estão nos parâmetros adotados para a sua 

avaliação, nos procedimentos empregados para avaliá-los e/ou no detalhamento de sua análise 

(CRUZ; REGAZZI; CARNEIRO, 2014). 

Alguns métodos apresentam grande concordância entre si por produzirem 

classificações genotípicas similares quanto à estabilidade fenotípica, como é o caso dos 

modelos AMMI e GGE, que baseiam-se em gráficos biplot e representam graficamente uma 

matriz de dados (YAN, 2011). A principal diferença entre os modelos AMMI e GGE biplot 
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está na primeira etapa da análise. O modelo GGE analisa diretamente os efeitos de G + G x A, 

enquanto o AMMI separa G da interação G x A. No entanto, essa separação não é capaz de 

conferir superioridade à análise AMMI (GAUCH, 2006; YAN et al., 2000). Além disso, a 

metodologia GGE biplot é mais indicada para a identificação de mega-ambientes, seleção de 

ambientes representativos e discriminativos e, para indicação de cultivares mais adaptadas e 

estáveis a ambientes específicos (YAN, 2011; SILVA; BENIN, 2012; HONGYU et al., 2015). 

A análise via GGE biplot explora com maior eficiência a interação G x A, 

possibilitando maior acurácia na identificação de mega-ambientes que, segundo Yan e Kang 

(2003), são formados quando diferentes genótipos se adaptam a diferentes grupos de 

ambientes e a variação entre grupos é maior do que dentro do grupo. Nesta análise, 

denominada “Quem-ganha-onde”, os locais geográficos que ocupam o mesmo grupo não 

diferem estatisticamente e compartilham o mesmo conjunto de genótipos superiores ao logo 

dos anos de forma consistente (YAN, 2006). A definição de mega-ambiente e a correlação 

entre os locais de avaliação auxiliam os melhoristas na fase final do programa de 

melhoramento, isto é, na fase de recomendação de genótipos estáveis e que possuam 

adaptação ampla ou específica a determinados ambientes (SILVA; BENIN, 2012). 

Visando selecionar genótipos de feijão-caupi de porte ereto que reúnam 

simultaneamente alta produtividade de grãos e adaptabilidade/estabilidade nos ambientes de 

Mato Grosso do Sul, Santos et al. (2016) avaliaram 20 genótipos, sendo 16 linhagens 

avançadas e quatro cultivares. Os experimentos foram realizados no período de fevereiro a 

julho de 2010, 2011 e 2012, nos municípios de Dourados, Aquidauana e Chapadão do Sul. Os 

autores verificaram, pelo método GGE biplot, que as cultivares BRS-Tumucumaque e BRS-

Guariba se destacaram para o cultivo no estado, pois apresentaram alta adaptabilidade, 

estabilidade e produtividade de grãos. Além disso, a metodologia utilizada permitiu identificar 

os municípios de Chapadão do Sul e Dourados como os mais adequados para seleção de 

genótipos superiores. 

Sousa et al. (2018) objetivaram estudar, por meio do método GGE biplot, a 

interação entre genótipos e ambientes de linhagens elite de feijão-caupi pertencentes ao 

Programa de Melhoramento da Embrapa Meio-Norte. Foram avaliados quanto à 

produtividade de grãos, adaptabilidade e estabilidade, 40 genótipos de feijão-caupi, sendo 30 

linhagens e 10 cultivares. Os experimentos foram conduzidos nos anos de 2010, 2011 e 2012, 

nos estados do Maranhão (Balsas e São Raimundo das Mangabeiras) e Mato Grosso 

(Primavera do Leste), sob condições de sequeiro. Os autores concluíram que a maioria dos 

ambientes avaliados foram ideais para discriminar os genótipos de feijão-caupi; e que as 
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linhagens MNC02-676F-3 e MNC02-684F-5-6, e a cultivar BRS Cauamê, apresentaram 

desempenhos de um genótipo ideal, com máxima produtividade aliada à boa estabilidade nos 

locais de avaliação. 

 

2.6 Recomendação de cultivares 

 

Nas últimas etapas dos programas de melhoramento voltados para seleção de 

linhagens e recomendação de novas cultivares, o estudo da interação G x A torna-se ainda 

mais importante e dispendioso, uma vez que os experimentos devem ser repetidos em vários 

locais, safras e anos (BRASIL, 2020). Além disso, muitos dos caracteres de interesse 

econômico são de natureza quantitativa, como por exemplo, o rendimento de grãos. Os 

caracteres quantitativos são controlados por vários genes e fortemente influenciados pelo 

ambiente (FALEIRO; AMABILE; SILVA, 2018). Por esta razão, as linhagens são submetidas 

a avaliações experimentais em diversos ambientes, visando quantificar seu desempenho 

relativo (BERNARDO, 2010). 

Com o objetivo de capitalizar o efeito da interação G x A, o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) estabeleceu regras para registro de novas 

cultivares no país. Para tanto, o produtor deve preencher e enviar à Coordenação de Sementes 

e Mudas, o formulário específico para a espécie em questão e apresentar os resultados dos 

ensaios de Valor de Cultivo e Uso (VCU). Entende-se por VCU o valor de combinação das 

características agronômicas das cultivares avaliadas com as suas propriedades de uso em 

atividades agrícolas, industriais, comerciais e/ou de consumo in natura (BRASIL, 2020). 

No que se refere ao feijão-caupi, os ensaios de VCU devem: ser conduzidos em 

pelo menos três ambientes que apresentem condições edafoclimáticas representativas da 

região de cultivo; e contemplar o planejamento e desenho estatístico que permitam a 

observação, a mensuração e a análise dos diferentes caracteres das diferentes linhagens 

promissoras, assim como a avaliação do comportamento e qualidade das mesmas (BRASIL, 

2020). Esta rede de ensaios viabiliza a indicação de cultivares que possuam estabilidade de 

produção e que sejam bem adaptadas às regiões nas quais foram testadas, o que favorece a 

transferência de elevada tecnologia para o agronegócio, indispensável ao sucesso deste 

(LIMA, 2013; SOUSA, 2017). 

Nos últimos anos, foram conduzidos vários ensaios de VCU para seleção e 

recomendação de cultivares de feijão-caupi (TEODORO et al., 2015; SANTOS et al., 2016; 

TORRES et al., 2016; GUERRA et al., 2017; SOUSA et al., 2018; ABREU et al., 2019). Para 
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o estado do Ceará, com este objetivo, destaca-se o trabalho desenvolvido por Mano (2009) 

que, entre os anos de 2006 e 2007, avaliou 15 genótipos de feijão-caupi, em regime de 

sequeiro, em cinco diferentes municípios cearenses (Alto Santo, Barreira, Crateús, Itapipoca e 

Limoeiro do Norte). Com base nos ensaios de VCU conduzidos, verificou-se que os genótipos 

Inhuma, BR 17-Gurguéia e BRS-Marataoã, reuniram maior adaptabilidade e estabilidade para 

produtividade de grãos, sendo recomendados para o cultivo no estado. 

Embora tenha explorado grãos verdes, Melo et al. (2020) também estudou a 

adaptabilidade e estabilidade produtiva de genótipos de feijão-caupi, por meio de ensaios de 

VCU, visando subsidiar a recomendação de cultivares para o estado do Ceará. Neste trabalho, 

foram avaliados 20 genótipos de feijão-caupi, incluindo linhagens superiores e cultivares, em 

cinco localidades representativas das condições edafoclimáticas cearenses, a saber: Acaraú, 

Pentecoste, Crato, Mauriti e Madalena. Segundo a metodologia GGE biplot, as linhagens 

MNC05-847B-123 e MNC00-595F-27 podem ser cultivadas para a produção de grãos verdes 

no Ceará, pois apresentaram alto rendimento de grãos, adaptabilidade e estabilidade. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Material genético 

 

O material experimental foi constituído por 12 genótipos de feijão-caupi, sendo 10 

cultivares e 2 linhagens elite, oriundos do Banco Ativo de Germoplasma do Programa de 

Melhoramento Genético da Embrapa Meio-Norte, em parceria com a Universidade Federal do 

Ceará (UFC). Estes materiais fazem parte do Ensaio de VCU Cultivares Ceará, constantes do 

projeto “Desenvolvimento de cultivares para o agronegócio do feijão-caupi no Brasil”, que 

tem por objetivo identificar as cultivares mais produtivas, bem adaptadas e com boa aceitação 

comercial para serem recomendadas para o estado do Ceará. As principais características das 

cultivares avaliadas são descritas nas Tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1 – Genótipos de feijão-caupi avaliados e seus respectivos parentais/procedência e 

subclasse comercial. 

Código Genótipos Parentais/Procedência 
Subclasse 

comercial 

G1 BR 17-Gurguéia(¹) BR 10-Piauí x CE-315 Sempre Verde 

G2 BRS Marataoã(¹) Seridó x TVx 1836-013J Sempre Verde 

G3 BRS Guariba(¹) IT85F-2687 x TE87-98-8G Branco 

G4 BRS Novaera(¹) TE97-404-1F x TE97-404-3F Branco 

G5 BRS Xiquexique(¹) TE87-108-6G x TE87-98-8G Branco 

G6 BRS Tumucumaque(¹) TE96-282-22G x IT87D-611-3 Branco 

G7 BRS Aracê(¹) MNC00-599F-11 x MNC99-537F-14-2 Verde 

G8 BRS Cauamê(¹) TE93-210-13F x TE96-282-22G Branco 

G9 BRS Pajeú(¹) CNCx 405-17F x TE94-268-3D Mulato 

G10 BRS Potengi(¹) TE96-282-22G x TE93-210-13F Branco 

G11 Pingo-de-Ouro-1-2(2) Iguatu-CE Canapu 

G12 Inhuma(2) Inhuma-PI Canapu 

(1)Cultivar; (2)Linhagem. 

Fonte: Adaptada de Embrapa Meio-Norte – Planilha de acompanhamento de ensaios (2018). 
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Tabela 2 – Massa de 100 grãos (M100G), ciclo, tipo de porte, potencial produtivo e estado de 

recomendação dos genótipos de feijão-caupi avaliados. 

Código 
M100G 

(g) 

Ciclo 

(dias) 
Tipo de porte 

Potencial produtivo 

(kg ha-1) 
Recomendação 

G1 12 75 Prostrado 980/1.690* PI 

G2 15 70-75 Semiprostrado 830/1.320* PI, MA, PB e BA 

G3 19 60-65 Semiereto 1.310/1.380* PI e MA 

G4 20 65-70 Semiereto 1.080/1.380* 
PA, RR, AP, RO, AM, 

MA, RN e MS 

G5 16 65-75 Semiprostrado 1.250/1.050* 

AP, AM, PA, RO, RR, 

AL, BA, MA, PE, PI, 

RN, SE, MT e MS 

G6 19 65-70 Semiereto 1.100/1.700* 

AP, AM, PA, RO, RR, 

AL, MA, PE, PI, RN, 

SE e MS 

G7 18 70-75 Semiprostrado 1.250/1.050* 
RR, PA, TO, PI, SE, BA 

e MT 

G8 17 65-70 Semiereto 1.030/1.870* 
RR, PA, AP, RO, AM, 

PE, AL, SE e MS 

G9 21 70-75 Semiprostrado 1.040/1.860* 
MA, PI, PE, AL, SE, 

RR, MT e MS 

G10 21 70-75 Semiereto 920/1.770* 
MA, PI, RN, PE, AP, 

RR, RO, AM, MT e MS 

G11 19 70-80 Semiprostrado 1.120** - 

G12 23 70-75 Semiprostrado 1.050** - 
*Produtividade em condições de sequeiro e de irrigação; **Produtividade média. 

Fonte: Adaptada de Embrapa – Catálogo de cultivares (2020), Almeida (2016) e Mano (2009). 

 

3.2 Delineamento experimental 

 

Foram conduzidos cinco ensaios de VCU, entre os anos de 2018 e 2020, em cinco 

diferentes municípios do estado do Ceará, a saber: Crateús, Madalena, Bela Cruz e Limoeiro 

do Norte (Tabela 3 e Figura 2). Os experimentos foram realizados em épocas distintas do ano: 

no primeiro semestre (período das chuvas), em regime de sequeiro, foram conduzidos nas 

cidades de Crateús (2019), Madalena (2019) e Limoeiro do Norte (2020); e no segundo 
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semestre (no período sem chuvas), em sistema irrigado, foram conduzidos em Crateús (2018) 

e Bela Cruz (2019). 

 

Tabela 3 – Relação dos municípios do estado do Ceará onde foram realizados os ensaios e 

suas respectivas datas de semeadura, coordenadas geográficas e precipitação pluviométrica. 

Código Local Semeadura Altitude Latitude Longitude Precipitação* 

A1 Crateús 15/09/2018 275 m 05°16'04" S 40°50'01" W 7,2 mm 

A2 Madalena  21/02/2019 302 m 04°47'43" S 39°39'24" W 184,3 mm 

A3 Crateús 15/03/2019 275 m 05°16'04" S 40°50'01" W 315,3 mm 

A4 Bela Cruz 24/07/2019 9 m 03°04'16" S 40°06'14" W 3,1 mm 

A5 Limoeiro 30/01/2020 143 m 05º06'38" S 37º06'14" W 426,7 mm 

*Precipitação acumulada durante o período de condução dos ensaios. 

Fonte: Adaptada de FUNCEME – Calendário de Chuvas (2020). 

 

Figura 2 – Classificação climática e distribuição geográfica dos ambientes de avaliação de 

genótipos de feijão-caupi no estado do Ceará. 

Fonte: Adaptada de FUNCEME – Tipos Climáticos (2020). 

 

Em cada ensaio, utilizou-se o delineamento experimental de blocos completos 

casualizados com quatro repetições, onde os genótipos constituíram os tratamentos. A 
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casualização foi realizada individualmente para cada localidade. A área total de cada 

experimento foi de 780 m2, que representa 0,078 hectares. A parcela, com área de 10 m2, foi 

constituída por quatro fileiras de 5 m de comprimento, sendo consideradas úteis as duas 

fileiras centrais (5 m2). Adotou-se o espaçamento de 0,50 m entre fileiras e de 0,25 m entre 

plantas dentro da fileira, resultando em 20 covas por fileira. Foram semeadas três sementes 

por cova e, 15 dias após o plantio, realizado o desbaste, deixando-se as duas plantas mais 

vigorosas por cova. Portanto, após o desbaste, cada experimento apresentou densidade de 

plantio de 160 mil plantas ha-1. 

O preparo do solo, para cada experimento, foi realizado mediante práticas 

convencionais de aração e gradagem, de acordo com a necessidade da área. Para adubação de 

plantio, foram utilizados como fonte de fósforo e potássio, superfosfato simples e cloreto de 

potássio, respectivamente. Os fertilizantes foram aplicados manualmente em sulcos 

localizados ao lado das covas de semeadura. Por ocasião do desbaste, foram realizadas 

adubações de cobertura com 20 kg de N ha-1 (ureia). Tanto a adubação de fundação quanto a 

de cobertura, foram realizadas conforme a recomendação específica para cada área 

experimental, baseando-se na análise química do solo. 

Para os ensaios conduzidos em Crateús (2018) e Bela Cruz (2019), utilizou-se o 

sistema de irrigação localizada por gotejamento e por microjets, respectivamente. Foi aplicada 

uma lâmina de irrigação média de 6,0 mm dia-1 para ambos os ambientes, totalizando 348 mm 

ciclo-1, suficiente para atender a demanda hídrica da cultura (RIBEIRO, 2002). As irrigações 

foram iniciadas após o plantio e suspensas sete dias antes da colheita. 

O controle de pragas, doenças e plantas daninhas, foi realizado de acordo com a 

necessidade observada em campo. A colheita foi realizada manualmente quando 90% das 

vagens da área útil de cada parcela apresentavam-se secas. Após a colheita, vagens e grãos 

foram trilhados manualmente para posterior coleta dos dados. 

 

3.3 Caracteres avaliados 

 

Os caracteres agronômicos descritos nas Tabelas 4 e 5, foram avaliados 

visualmente no campo, na área útil da parcela, em etapas diferentes, de acordo com os 

estádios de desenvolvimento das plantas. Foram avaliados o número de dias para a floração 

(NDF) – correspondente ao número de dias transcorridos do plantio ao aparecimento das 

primeiras flores; acamamento (ACAM) – considerando as plantas acamadas e aquelas com o 

ramo principal quebrado; arquitetura (ARQ) – avaliando o ramo principal, a disposição dos 
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ramos laterais, a disposição das vagens e a conformidade das partes da planta; e valor de 

cultivo (VC) – baseando-se no aspecto fitossanitário da planta e nas características de vagem, 

de grão e de carrego. 

 

Tabela 4 – Parâmetros de floração inicial para classificação dos genótipos de feijão-caupi. 

Classificação Período (dias) 

Extraprecoce < 30 

Precoce 31-40 

Médio 41-50 

Tardio 51-60 

Extratardio > 60 

Fonte: Adaptada de Paiva et al. (2014). 

 

Tabela 5 – Escala para leitura de acamamento, arquitetura e valor de cultivo dos genótipos de 

feijão-caupi. 

Escala Acamamento 

1 Nenhuma planta acamada ou com ramo principal quebrado 

2 De 1 a 5% das plantas acamadas ou com o ramo principal quebrado 

3 De 6 a 10% das plantas acamadas ou com o ramo principal quebrado 

4 De 11 a 20% das plantas acamadas ou com o ramo principal quebrado 

5 Acima de 20% das plantas acamadas ou com o ramo principal quebrado 

Escala Arquitetura 

1 Plantas mal conformadas, carrego mal distribuído e parcela desuniforme 

2 
Plantas razoavelmente bem conformadas, carrego razoavelmente bem distribuído 

e parcela um pouco uniforme 

3 Plantas bem conformadas, carrego bem distribuído e parcela uniforme 

4 
Plantas muito bem conformadas, carrego muito bem distribuído e parcela muito 

uniforme 

5 
Plantas excelentemente conformadas, carrego excelentemente distribuído e 

parcela excelentemente uniforme 

Escala Valor de Cultivo 

1 Cultivar sem características adequadas ao cultivo comercial 

2 Cultivar com poucas características adequadas ao cultivo comercial 

3 Cultivar com boa parte das características adequadas ao cultivo comercial 

4 Cultivar com a maioria das características adequadas ao cultivo comercial 

5 Cultivar com praticamente todas as características adequadas ao cultivo comercial 

Fonte: Adaptada de Embrapa Meio-Norte (Planilha de acompanhamento de ensaios, 2018). 
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Os caracteres número de vagens por planta (NVP), comprimento da vagem (CPV), 

número de grãos por vagem (NGV), massa de cem grãos (M100G), índice de grãos (IG) e 

produtividade (PROD), foram avaliados após a colheita, em laboratório. O NVP refere-se à 

quantidade média de vagens colhidas nas plantas da área útil; o CPV corresponde à distância 

entre o pedúnculo e o ápice da vagem, expresso em centímetros, medido em cinco vagens 

colhidas aleatoriamente; o NGV corresponde à quantidade média de grãos em cinco vagens; a 

M100G refere-se ao peso de cem grãos amostrados aleatoriamente, expresso em gramas; o IG 

corresponde à relação entre a massa de grãos de uma amostra de cinco vagens e a massa total 

destas vagens antes da debulha, expresso em percentagem; e a PROD refere-se ao peso total 

de grãos na área útil da parcela, em gramas, transformados para kg ha-1. 

 

3.4 Análises estatísticas 

 

Para verificar possíveis diferenças entre o desempenho dos genótipos avaliados, 

foram realizadas, em cada ambiente, análises de variância individuais para todos os caracteres 

conforme o modelo estatístico a seguir: 

Yij = µ + i + βj + εij 

em que: Yij é o valor observado do genótipo i no bloco j; µ é a média geral do caráter; i é o 

efeito do genótipo i; βj é o efeito do bloco j; e εij é o erro aleatório associado ao genótipo i no 

bloco j. 

Após a realização das análises de variância individuais, procedeu-se análise de 

variância conjunta para o caráter produtividade de grãos, objetivando determinar possíveis 

interações entre genótipos e ambientes. O modelo estatístico utilizado seguiu a equação: 

Yijk = µ + i + j + ij + εijk 

em que: Yijk é o valor observado do genótipo i no ambiente j e bloco k; µ é a média geral do 

caráter; i é o efeito do genótipo i, considerado como fixo; j é o efeito do ambiente j, 

considerado como aleatório; ij é o efeito da interação do genótipo i com o ambiente j, 

considerado como aleatório; e εijk é o erro experimental aleatório associado à parcela ijk. 

As médias dos diferentes tratamentos foram agrupadas utilizando-se o teste de 

Scott-Knott, ao nível de 5% de probabilidade. A acurácia foi estimada como A = (1-1/F)1/2, em 

que F corresponde ao valor do teste F para genótipos (RESENDE; DUARTE, 2007). 

Visando quantificar os efeitos da interação entre genótipos e ambientes para 

posterior recomendação de cultivares mais adaptadas e estáveis quanto à produtividade de 
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grãos, realizou-se análise multivariada via GGE biplot. Esta metodologia não separa o efeito 

de genótipos do efeito da interação G x A, mantendo-os juntos em dois termos multiplicativos, 

representados na seguinte equação: 

Yij - µ - βj = i1j1 + i2j2 + ɛij 

em que: Yij é a produtividade média de grãos do genótipo i no ambiente j; µ é a média geral 

das observações; βj é o efeito principal do ambiente j; i1 e j1 são os escores principais do i-

ésimo genótipo no j-ésimo ambiente, respectivamente; i2 e j2 são os escores secundários do 

i-ésimo genótipo no j-ésimo ambiente, respectivamente; e ɛij é o resíduo não explicado por 

ambos os efeitos, denominado ruído. 

Assim, a construção do modelo GGE biplot foi realizada pela dispersão de i1 e i2 

para genótipos e j1 e j2 para ambientes, por meio da decomposição em valores singulares da 

matriz de interação G x A, de acordo com a equação: 

Yij - μ - βj = λ1ξi1ηj1 + λ2ξi2ηj2 + εij 

em que: λ1 e λ2 são os maiores autovalores do primeiro e segundo componentes principais, 

CP1 e CP2, respectivamente; ξi1 e ξi2 são os autovalores do i-ésimo genótipo para CP1 e CP2, 

respectivamente; ηj1 e ηj2 são os valores do j-ésimo ambiente para CP1 e CP2, 

respectivamente. 

Para avaliar a adequação de um biplot para exibir os padrões de uma tabela de 

dupla entrada, calculou-se a relação de informação (RI), proposta por Yan e Tinker (2006). A 

RI pode ser calculado usando a proporção da variância total explicada por cada CP 

multiplicado por k. Se não houver correlação entre os ambientes, todos os k CPs devem ser 

completamente independentes e a proporção da variância total explicada por cada CP deve ser 

precisamente 1/k. 

Quando há uma correlação entre os ambientes, a proporção da variação explicada 

pelos primeiros CPs deve ser maior que 1/k, e a variação explicada por outros CPs deve ser 

inferior ou igual a 1/k. Um CP com RI > 1 contém padrões (associações entre ambientes); um 

CP com RI = 1 não inclui padrões, mas pode conter alguma informação independente; e um 

CP com RI < 1 não fornece nenhum padrão ou informação (YAN, 2011). 

Visando estimar os efeitos diretos e indiretos das variáveis primárias sobre a 

produtividade de grãos, foi realizada uma análise de trilha de acordo com a metodologia 

proposta por Li (1975). Após o estabelecimento das equações básicas, a resolução na forma 

matricial foi obtida pelo sistema de equações normais: X’Xβ = X’Y, em que: X’X é a matriz 

não-singular das correlações entre as variáveis explicativas; β é o vetor coluna de coeficientes 
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de trilha; e X’Y é o vetor coluna das correlações entre as variáveis explicativas e a variável 

principal. Assim, tem-se: 

rix = Pix +  rijPjx 

em que: rix é a correlação entre o rendimento de grãos e a i-ésima variável explicativa; Pix é o 

efeito direto da variável i sobre o rendimento de grãos; e rijPjx é o efeito indireto da variável i 

sobre o rendimento de grãos, via variável j. 

As análises estatísticas descritas foram realizadas utilizando-se o programa 

GENES (CRUZ, 2013). O comportamento de cada genótipo em cada ambiente foi 

representado graficamente mediante análises do GGE biplot utilizando o pacote 

GGEBiplotGUI (FRUTOS; GALINDO; LEIVA, 2014), implementado no software R (R 

CORE TEAM, 2020). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Verificou-se pelas análises de variância individuais, diferenças significativas 

(p<0,01) para o efeito de genótipos, quanto ao rendimento de grãos, para todos os ambientes 

avaliados (Tabela 6). A produtividade média de grãos apresentou amplitude variando de 873 

kg ha‑1 (Madalena, 2019) a 1742 kg ha‑1 (Crateús, 2018). 

 

Tabela 6 – Resumo das análises de variância individuais para a produtividade de grãos de 12 

genótipos de feijão-caupi, cultivados em cinco ambientes do estado do Ceará, no período de 

2018 a 2020. 

Ambientes 

  Quadrados Médios 
Média Geral 

(kg ha-1) 
Acurácia  Genótipos Resíduo 

GL 11 33 

Crateús, 2018  701010,33** 62105,13 1742 0,95 

Crateús, 2019  801921,11** 67029,53 1015 0,96 

Madalena, 2019  128801,96** 33826,36 873 0,86 

Bela Cruz, 2019  137648,17** 18375,38 1411 0,93 

Limoeiro do Norte, 2020   241313,03** 38190,87 886 0,92 

**Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os genótipos que apresentaram produtividade de grãos acima da média geral 

foram, em ordem decrescente: G10, G9, G3, G6, G8, G12 e G1 (Tabela 7). Vale destacar que 

os ensaios realizados nos ambientes A2, A3 e A5 foram conduzidos sob regime de sequeiro, 

nos quais justifica-se a menor produtividade média dos genótipos devido à irregularidade das 

chuvas. 

 

Tabela 7 – Médias da produtividade de grãos (kg ha-1) de 12 genótipos de feijão caupi, 

cultivados em cinco ambientes do estado do Ceará, no período de 2018 a 2020. 

Genótipos A1 A2 A3 A4 A5 Média Geral 

BR 17-Gurguéia 1960 Ab 790 Dc 1034 Ca 1499 Ba 657 Db 1188 

BRS Marataoã 1385 Ac 392 Cc 867 Ba 1341 Ab 552 Cb 907 

BRS Guariba 2112 Aa 1566 Ba 883 Da 1220 Cb 634 Db 1283 

BRS Novaera 1257 Ac 1182 Ab 993 Aa 1307 Ab 1155 Aa 1179 

BRS Xiquexique 736 Bd 555 Bc 682 Bb 1136 Ab 622 Bb 746 

BRS Tumucumaque 1985 Ab 1432 Ba 865 Ca 1310 Bb 771 Cb 1273 

BRS Aracê 1552 Ac 1176 Bb 520 Cb 1298 Bb 800 Cb 1069 
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BRS Cauamê 1553 Ac 1675 Aa 681 Cb 1369 Ab 1138 Ba 1283 

BRS Pajeú 2322 Aa 1261 Cb 810 Db 1756 Ba 1176 Ca 1465 

BRS Potengi 2132 Aa 1181 Cb 1178 Ca 1684 Ba 1152 Ca 1466 

Pingo-de-Ouro-1-2 1750 Ab 417 Dc 938 Ca 1443 Bb 937 Ca 1097 

Inhuma 1991 Ab 548 Dc 1131 Ca 1565 Ba 1038 Ca 1255 

Média Geral 1742 1015 873 1411 886 1184 

Médias seguidas pelas mesmas letras maiúsculas na horizontal e minúsculas na vertical constituem grupo 

estatisticamente homogêneo pelo teste de Scott-Knott (p<0,05). A1 – Crateús, 2018; A2 – Crateús, 2019; A3 – 

Madalena, 2019; A4 – Bela Cruz, 2019; A5 – Limoeiro do Norte, 2020. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

O emprego do coeficiente de variação, proposto por Pimentel-Gomes (1985) para 

avaliar a qualidade dos experimentos agrícolas, tem sido questionado por ser abrangente, por 

não considerar as particularidades da cultura e, principalmente, por não fazer distinção entre a 

natureza dos caracteres avaliados (GARCIA, 1989). Assim sendo, a utilização da acurácia 

como medida da precisão experimental seria mais apropriada por considerar, além da variação 

residual, o número de repetições e o controle genético dos caracteres (RESENDE; DUARTE, 

2007). De acordo com os autores supracitados, os valores de acurácia abaixo de 0,50 são 

baixos, de 0,50 a 0,70 são médios, de 0,70 a 0,90 são altos e acima de 0,90 são muito altos. 

Portanto, os valores de acurácia obtidos no presente estudo (Tabela 6) demonstraram elevada 

precisão experimental e confiabilidade das estimativas. 

Por meio da análise de variância conjunta, verificou-se diferenças estatísticas 

quanto aos efeitos de genótipos, ambientes e interação G x A (Tabela 8). Resultados similares 

foram obtidos por Santos et al. (2016), Sousa et al. (2018) e Abreu et al. (2019), que também 

constataram diferenças significativas para essas três fontes de variação, avaliando genótipos 

de feijão-caupi quanto à adaptabilidade e estabilidade produtiva. A detecção do efeito 

significativo para a interação G x A evidencia que os genótipos apresentaram comportamentos 

distintos quanto ao rendimento de grãos nos diferentes locais de cultivo. O valor encontrado 

para acurácia foi maior que 0,70, indicando uma forte correspondência entre os valores 

estimados e os reais. 

 

Tabela 8 – Resumo da análise de variância conjunta para a produtividade de grãos (kg ha-1) de 

12 genótipos de feijão-caupi, cultivados em cinco ambientes do estado do Ceará, no período 

de 2018 a 2020. 

Fontes de Variação Graus de Liberdade Quadrados Médios 

Genótipos (G) 11 872534,72** 
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Ambientes (A) 3 6644203,41** 

G x A 33 324476,41** 

Resíduo 144 42502,58 

Média   1185 

Acurácia   0,79 

**,*Significativo aos níveis de 1 e 5% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A metodologia GGE biplot agrupa o efeito aditivo de genótipos (G) com o efeito 

multiplicativo da interação G x A, e os submete à análise de componentes principais (YAN et 

al., 2000). Para a construção do gráfico biplot, normalmente, são considerados os primeiros k 

componentes principais que capturam mais de 60% da variação total dos dados (YANG et al., 

2009). Assim, a partir da decomposição em valores singulares de G + G x A, verificou-se 

maior relevância dos dois primeiros componentes principais (CP1 e CP2) que expressaram os 

respectivos valores de 48,21% e 29,65%, explicando 77,86% da variância total para a 

produtividade de grãos (Tabela 9). Dessa forma, o método GGE biplot explicou grande parte 

da soma de quadrados de genótipos e da interação G x A, indicando que existe um alto nível 

de confiança nos resultados produzidos. 

 

Tabela 9 – Importância dos componentes principais (CP) e relação de informação (RI) para 

análise GGE biplot de 12 genótipos de feijão-caupi, cultivados em cinco ambientes do estado 

do Ceará, no período de 2018 a 2020. 

CP Variação explicada (%) Variação acumulada (%) RI 

CP1 48,21 48,21 2,41 

CP2 29,65 77,86 1,48 

CP3 13,31 91,17 0,67 

CP4 7,73 98,90 0,39 

CP5 1,11 100,00 0,06 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

De acordo com a relação de informação (RI), dos cinco CPs apresentados na 

Tabela 9, apenas os dois primeiros contêm padrões importantes (RI > 1). Portanto, o biplot de 

dimensão dois representa adequadamente os padrões relacionados à interação. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Sousa et al. (2018) que, avaliando os parâmetros de 

adaptabilidade e estabilidade de 40 genótipos de feijão-caupi em regiões do Cerrado brasileiro 

encontraram, para a produtividade de grãos, os dois primeiros CPs explicando a maior parte 
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da variação total (66,05%). Vale ressaltar que os referidos autores utilizaram nove ambientes 

de teste e que, quanto maior o número de ambientes avaliados, menor informação é captada 

pelos dois primeiros CPs. 

Para a construção dos gráficos biplot, os doze genótipos foram rotulados como G1 

a G12 e os cinco ambientes como A1 a A5. Na Figura 3, os vetores provenientes da origem do 

biplot (linhas vermelhas) dividiram o gráfico, denominado “Quem-ganha-onde”, em sete 

setores. Neste gráfico, os genótipos G12, G11, G2, G5, G8, G3 e G9, posicionados nos 

vértices do polígono, apresentam adaptação específica ao respectivo ambiente setorial (YAN; 

TINKER, 2006). Assim, os genótipos G12 e G11 apresentaram os melhores desempenhos no 

ambiente A3; os genótipos G8 e G3 no ambiente A2; e o genótipo G9 nos ambientes A1, A4 e 

A5. Vale salientar que os ambientes A1 e A2, apesar de representarem o mesmo município 

(Crateús) nas safras 2018 e 2019, respectivamente, foram alocados em setores diferentes do 

gráfico (Figura 3). Isso ocorre devido as variações dos efeitos ambientais, em especial, à 

adoção do sistema de irrigação no ambiente A1. 

 

Figura 3 – Gráfico GGE biplot (Quem-ganha-onde) para a produtividade de grãos (kg ha-1) de 

12 genótipos de feijão caupi (G1 a G12), cultivados em cinco ambientes do estado do Ceará 

(A1 a A5), no período de 2018 a 2020. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Os setores onde os genótipos G2 e G5 foram alocados, não possuem ambientes 

agrupados (Figura 3). Este resultado indica que os referidos genótipos são pouco adaptados 

aos ambientes testados, apresentando baixa produtividade em alguns ou em todos os 

ambientes (KARIMIZADEH et al., 2013), sendo, portanto, desfavoráveis à recomendação. 

Todos os demais genótipos, a saber G1, G4, G7, G6 e G10, estão contidos dentro do polígono 

e possuem vetores menores, isto é, são menos sensíveis à interação com os ambientes de cada 

setor (YAN; TINKER, 2006), sendo mais indicados para uma recomendação ampla. 

O comportamento dos genótipos quanto à produtividade média de grãos e a 

estabilidade é apresentado na Figura 4. Neste biplot, o CP1 indica a adaptabilidade dos 

genótipos, sendo altamente correlacionado com o rendimento. Assim, os genótipos 

posicionados mais próximos da seta sobre o eixo x, denominada Coordenada do Ambiente 

Médio (CAM), apresentam maior produtividade média. Por outro lado, o CP2 indica a 

magnitude da estabilidade, de modo que, quanto maior a projeção vertical do genótipo (linha 

pontilhada) em ambas as direções, maior sua instabilidade e, consequentemente, maior sua 

contribuição para a interação G x A (YAN, 2011). 

 

Figura 4 – Gráfico GGE biplot (Média x estabilidade) para a produtividade de grãos (kg ha-1) 

de 12 genótipos de feijão caupi (G1 a G12), cultivados em cinco ambientes do estado do 

Ceará (A1 a A5), no período de 2018 a 2020. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Considerando os genótipos com produtividade de grãos acima da média 

(posicionados à esquerda do eixo vertical), os genótipos G9 e G10 foram identificados como 

os mais estáveis. Embora tenham apresentado instabilidade, os genótipos G8 e G12 

expressaram máximo desempenho nos ambientes A2 e A3, respectivamente, podendo ser 

recomendados especificamente para estes locais. Os genótipos G7, G11, G4 e G2 

apresentaram baixo rendimento e estabilidade, devendo ser descartados, à exemplo do 

genótipo 5 que, apesar de mostrar-se estável, apresentou a menor produtividade média de 

grãos dentre todos os genótipos avaliados (Tabela 7). 

Segundo Yan e Tinker (2006), um genótipo é considerado ideal se apresentar, de 

forma consistente, alto rendimento médio de grãos em todos os ambientes avaliados. Na 

Figura 5, este ideótipo é representado pela seta no centro dos círculos concêntricos. Vários 

autores utilizam este modelo como referência para avaliação de genótipos superiores 

(SANTOS et al., 2016; SOUSA et al., 2018; ABREU et al., 2019). Assim, as cultivares BRS 

Pajeú (G9), presente no segundo círculo concêntrico, e BRS Potengi (G10), no terceiro 

círculo, são as mais próximas do genótipo ideal em termos de alto rendimento e estabilidade 

fenotípica, sendo consideradas promissoras para o cultivo no estado do Ceará. 

 

Figura 5 – Gráfico GGE biplot (Genótipo ideal) para a produtividade de grãos (kg ha-1) de 12 

genótipos de feijão caupi (G1 a G12), cultivados em cinco ambientes do estado do Ceará (A1 

a A5), no período de 2018 a 2020. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A abordagem GGE biplot permite identificar ambientes ideais, os quais devem ser 

representativos e discriminar efetivamente genótipos superiores (YAN, 2011). Na Figura 6, os 

ambientes discriminativos são aqueles representados pelos maiores vetores (linhas pontilhadas 

que conectam cada ambiente ao centro do biplot) e os ambientes representativos são aqueles 

que formam pequenos ângulos entre seus vetores e a CAM (linha sobre o eixo x que passa 

pelo ambiente médio e a origem do gráfico). Com base nesses critérios: os ambientes A1 e A2 

apresentaram maior poder discriminatório; e os ambientes A1, A4 e A5 apresentaram maior 

representatividade. O ambiente A2 foi considerado não representativo; os ambientes A3, A4 e 

A5 não foram discriminatórios e, portanto, não devem ser utilizados como ambientes de teste. 

Assim, apenas o ambiente A1 (no sistema irrigado) foi, simultaneamente, discriminativo e 

representativo, podendo ser considerado ideal para avaliação de genótipos. 

 

Figura 6 – Gráfico GGE biplot (Discriminação x representatividade) para a produtividade de 

grãos (kg ha-1) de 12 genótipos de feijão caupi (G1 a G12), cultivados em cinco ambientes do 

estado do Ceará (A1 a A5), no período de 2018 a 2020. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A correlação entre os ambientes é representada pelo cosseno do ângulo entre seus 

vetores (YAN; TINKER, 2006), de forma que, quanto menor o ângulo entre dois vetores, 

maior será a correlação entre os ambientes (valores de cosseno positivos). Nesse sentido, a 

maioria dos ambientes correlacionaram-se positivamente, com exceção dos ambientes A2 com 
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A3, os quais formaram um ângulo obtuso (>90º) entre seus vetores (Figura 6). Correlações 

positivas e negativas entre ambientes de teste também foram verificadas por Santos et al. 

(2016), que utilizaram a metodologia GGE biplot para avaliar genótipos de feijão-caupi e seus 

ambientes de produção. 

Apesar dos ambientes A1 e A4 estarem localizados em microrregiões distintas 

(Figura 2), estes mostraram-se fortemente correlacionados (Figura 6). Isso pode ter ocorrido 

devido ao fornecimento constante de irrigação ao longo do ciclo da cultura, favorecendo o 

desenvolvimento dos genótipos e, por conseguinte, a produtividade de grãos em ambos os 

ensaios (Tabela 7). Embora a quantidade de chuvas nos ambientes A2 e A5 tenha superado o 

mínimo exigido pela cultura para seu pleno desenvolvimento (RIBEIRO, 2002), a má 

distribuição destas pode ter atuado de forma negativa sobre o rendimento dos genótipos. No 

caso do ambiente A3, tanto a quantidade quanto a regularidade pluviométrica ficaram aquém 

do ideal para o cultivo do feijão-caupi, resultando no menor desempenho produtivo dos 

genótipos. 

Em estudos de adaptabilidade e estabilidade para recomendação de genótipos de 

feijão-caupi, o caráter de maior relevância é o rendimento de grãos. No entanto, visando uma 

recomendação mais precisa, faz-se necessário estudar os demais caracteres de interesse 

econômico, haja vista, a possibilidade de um genótipo altamente produtivo, estável e adaptado, 

apresentar alguma característica pouco atrativa ao mercado, como por exemplo: tamanho da 

vagem menor que o padrão comercial, cor do grão preterida pelo consumidor, entre outras. 

Assim, verificou-se diferenças significativas quanto ao efeito de genótipos para os caracteres 

número de dias para a floração, número de vagens por planta, comprimento da vagem, 

número de grãos por vagem, massa de 100 grãos e índice de grãos (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Resumo da análise de variância conjunta dos caracteres número de dias para a 

floração (NDF), número de vagens por planta (NVP), comprimento da vagem (CPV), número 

de grãos por vagem (NGV), massa de 100 grãos (M100G) e índice de grãos (IG), avaliados 

em 12 genótipos de feijão-caupi cultivados em cinco ambientes do estado do Ceará. 

FV GL 

Quadrados Médios 

NDF 

(dias) 

NVP 

(und) 

CPV 

(cm) 

NGV 

(und) 

M100G 

(g) 

IG 

(%) 

Genótipos 11 60,11** 10,40* 36,74** 67,40** 151,73** 116,64** 

Ambientes 3 342,16** 71,84** 34,34** 62,00** 115,35** 411,38** 

G x A 33 14,59** 4,08** 1,53ns 5,43** 8,10** 20,59* 

Resíduo 144 5,74 0,98 1,11 1,69 3,59 6,25 

Média  41 4 20,0 14 18,8 78,4 
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Acurácia  0,87 0,78 0,98 0,96 0,97 0,91 

G – Genótipos; A – Ambientes; nsNão significativo; **,*Significativo aos níveis de 1 e 5% de probabilidade, 

respectivamente, pelo teste F. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Com relação aos caracteres acamamento, arquitetura e valor de cultivo, não houve 

diferença significativa (Apêndice A). A maioria dos genótipos avaliados são cultivares já 

lançadas no mercado, exceto as linhagens elite Pingo-de-Ouro-1-2 (G11) e Inhuma (G12). 

Esse fato pressupõe que os 12 genótipos utilizados nesta pesquisa já detenham características 

desejáveis ao mercado de feijão-caupi. 

Para todos os caracteres, o teste distribuiu os genótipos em três ou mais grupos 

(Tabela 11). De acordo com Freire Filho (2011), o consumidor/produtor nordestino tem 

preferência por sementes grandes (em média 20g/100 sementes), vagem com comprimento de 

18 cm e 14 grãos por vagem. Verificou-se, portanto, que os genótipos avaliados no presente 

estudo apresentaram seus caracteres com média geral próxima aos padrões comerciais. 

Ressalta-se ainda que, as cultivares BRS Pajeú (G9) e BRS Potengi (G10) se destacaram 

quanto à maioria dos componentes de produção, confirmando o resultado obtido pela 

metodologia GGE biplot, através da qual, estas cultivares foram indicadas como promissoras 

ao cultivo no estado do Ceará. 

 

Tabela 11 – Médias dos caracteres número de dias para a floração (NDF), número de vagens 

por planta (NVP), comprimento da vagem (CPV), número de grãos por vagem (NGV), massa 

de 100 grãos (M100G) e índice de grãos (IG), avaliados em 12 genótipos de feijão-caupi 

cultivados em cinco ambientes do estado do Ceará. 

Genótipos NDF (dias) 
NVP 

(und) 
CPV (cm) 

NGV 

(und) 

M100G 

(g) 
IG (%) 

BR 17-Gurguéia 43 d 5 a 18,1 d 16 b 12,3 d 75,2 d 

BRS Marataoã 44 d 3 c 19,7 c 16 b 17,3 c 73,7 d 

BRS Guariba 39 a 4 b 20,6 b 13 e 20,6 b 80,5 a 

BRS Novaera 42 c 4 b 17,9 d 11 f 22,4 a 77,9 b 

BRS Xiquexique 42 c 3 c 21,0 b 14 d 17,6 c 76,9 c 

BRS Tumucumaque 38 a 4 b 22,1 a 13 e 19,8 b 78,7 b 

BRS Aracê 41 b 4 b 20,3 c 14 d 16,8 c 76,44 c 

BRS Cauamê 41 b 5 a 18,3 d 12 f 17,7 c 78,4 b 

BRS Pajeú 39 a 5 a 21,9 a 17 a 18,6 c 80,3 a 

BRS Potengi 39 a 5 a 19,9 c 13 e 20,2 b 80,9 a 

Pingo-de-Ouro-1-2 42 c 3 c 20,3 c 15 c 20,9 b 80,2 a 



41 

 

Inhuma 40 b 3 c 20,0 c 16 b 21,7 a 81,2 a 

Médias 41 4 20,0 14 18,8 78,4 

Médias seguidas pela mesma letra pertencem ao mesmo grupo pelo teste de Scott-Knott (p<0,05). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A análise de trilha tem sido utilizada nos programas de melhoramento para 

quantificar a magnitude e a direção dos efeitos diretos e indiretos de cada uma das variáveis 

explicativas sobre a variável complexa, considerada como principal (BEZERRA et al., 2001). 

No presente estudo, a análise de trilha foi aplicada visando fornecer ao melhorista maiores 

subsídios no momento da recomendação de cultivares, principalmente, no que se refere à 

relevância dos caracteres avaliados. Para realização desta análise, foram considerados os 

seguintes componentes primários de produção: NVP, CPV, NGV, M100G e IG. Em virtude da 

influência do sistema de irrigação sobre a performance dos genótipos, a análise de trilha foi 

realizada considerando-se os diferentes regimes hídricos adotados: sequeiro e irrigado. 

Com relação aos ambientes irrigados, verificou-se que a produtividade de grãos 

apresentou correlação positiva de pequena a média magnitude com todos os caracteres 

avaliados, com destaque para NVP (0,61) (Tabela 12). Considerando os efeitos diretos sobre a 

produtividade, o número de vagens por planta foi o caráter que apresentou maior efeito (0,85), 

seguido pela massa de 100 grãos (0,74) e pelo número de grãos por vagem (0,72). Este 

resultado evidencia que incrementos no caráter NVP refletem positivamente no rendimento de 

grãos. Conclusões semelhantes foram apresentadas por Silva e Neves (2011) que, 

investigando as associações entre a produtividade de grãos em feijão-caupi e alguns de seus 

componentes de produção, verificaram que a seleção para número de vagens por planta pode 

proporcionar ganhos genéticos sobre o rendimento de grãos. 

 

Tabela 12 – Estimativa dos efeitos diretos e indiretos dos componentes primários do 

rendimento sobre a produtividade de grãos em 12 genótipos de feijão-caupi. 

Efeitos 
Componentes de produção 

NVP CPV NGV M100G IG 

 Regime hídrico: Irrigado(1) 

Direto sobre produtividade 0,85 0,21 0,72 0,74 0,31 

Indireto via NVP - -0,34 -0,11 -0,39 -0,24 

Indireto via CPV -0,06 - 0,09 0,04 0,10 

Indireto via NGV -0,07 0,31 - -0,32 -0,09 

Indireto via P100G -0,39 0,23 -0,47 - 0,85 

Indireto via IG 0,07 -0,15 0,04 -0,25 - 
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Total 0,61 0,26 0,27 0,14 0,31 

 Regime hídrico: Sequeiro(2) 

Direto sobre produtividade 0,69 0,22 0,16 0,14 0,26 

Indireto via NVP - -0,51 -0,69 0,07 0,28 

Indireto via CPV -0,12 - 0,08 0,05 0,04 

Indireto via NGV -0,11 0,06 - -0,06 -0,01 

Indireto via P100G 0,01 0,03 -0,05 - 0,07 

Indireto via IG 0,07 0,05 -0,02 0,13 - 

Total 0,84 -0,15 -0,53 0,33 0,64 

NVP – Número de vagens por planta; CPV – Comprimento da vagem; NGV – Número de grãos por vagem; 

M100G – Massa de 100 grãos; IG – Índice de grãos; (1)Ambientes irrigados: A1 – Crateús, 2018 e A4 – Bela 

Cruz, 2019; (2)Ambientes de sequeiro: A2 – Crateús, 2019, A3 – Madalena, 2019 e A5 – Limoeiro do Norte, 

2020. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para os ensaios conduzidos sob regime de sequeiro, os caracteres número de 

vagens por planta e índice de grãos apresentaram as maiores correlações com a produtividade 

(Tabela 12). Correlações negativas de pequena e média magnitudes foram estabelecidas entre 

o rendimento de grãos e as variáveis CPV e NGV. A exemplo do comportamento apresentado 

nos ambientes irrigados, o número de vagens por planta também expressou o maior efeito 

direto sobre a produtividade nos ambientes de sequeiro (0,69), demonstrando sua relevância 

durante o processo de recomendação de cultivares. Devido a sua baixa influência direta sobre 

a produtividade de grãos em ambos os regimes hídricos, o caráter comprimento da vagem 

pode ser descartado em futuras avaliações desta natureza. 

De forma geral, os resultados encontrados ratificam a importância do caráter 

número de vagens por planta em programas de melhoramento, por viabilizar uma resposta 

correlacionada eficiente sobre a produtividade de grãos. Assim, as cultivares de maior 

destaque quanto ao NVP foram BR 17-Gurguéia (G1), BRS Cauamê (G8), BRS Pajeú (G9) e 

BRS Potengi (G10) (Tabela 11). Contudo, dentre estas, somente as duas últimas expressaram 

produtividades acima da média (Tabela 7) associadas a elevadas estabilidade e adaptabilidade 

(Figura 4). Portanto, o resultado da análise de trilha apresentou concordância com os 

resultados obtidos pela análise GGE biplot e pelo agrupamento de médias, confirmando as 

cultivares BRS Pajeú e BRS Potengi como as de maior potencial para o cultivo no estado do 

Ceará, uma vez que atenderam ao padrão de preferência do produtor cearense, se destacaram 

quanto à maioria dos componentes de produção e apresentaram alta produtividade de grãos 

secos, adaptabilidade e estabilidade. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O número de vagens por planta apresentou o maior efeito direto sobre a 

produtividade de grãos. 

O município de Crateús, no sistema irrigado, foi discriminativo e representativo, 

podendo ser considerado ideal para avaliação de genótipos. 

As cultivares BRS Pajeú e BRS Potengi podem ser recomendadas para o cultivo 

no estado do Ceará por apresentarem alta produtividade de grãos secos, adaptabilidade e 

estabilidade, bem como terem se destacado quanto à maioria dos componentes de produção. 
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APÊNDICE A – RESUMO DA ANÁLISE DE VARIÂNCIA CONJUNTA PARA TODOS OS CARACTERES AVALIADOS 

FV GL 
Quadrados Médios 

NDF ACAM ARQ VC NVP CPV NGV M100G IG PROD 

Genótipos 11 60,12** 1,11ns 0,57ns 0,55ns 10,40* 36,74** 67,40** 151,73** 116,64** 872534,72** 

Ambientes 3 342,16** 37,70** 4,55** 4,22** 71,84** 34,34** 62,00** 115,35** 411,38** 6644203,41** 

G x A 33 14,59** 0,86** 0,35ns 0,50* 4,08** 1,53ns 5,43** 8,10** 20,59** 324476,41** 

Resíduo 144 5,74 0,51 0,43 0,33 0,98 1,11 1,69 3,59 6,25 42502,58 

Média   40,82 2,88 2,98 3,40 3,85 20,01 14,02 18,83 78,37 1185,18 

Acurácia   0,87 0,48 0,62 0,27 0,78 0,98 0,96 0,97 0,91 0,79 

G – Genótipos; A – Ambientes; NDF – Número de dias para a floração; ACAM – Acamamento; ARQ – Arquitetura; VC – Valor de cultivo; NVP – Número de vagens por 

planta; CPV – Comprimento da vagem; NGV – Número de grãos por vagem; M100G – Massa de 100 grãos; IG – Índice de grãos; PROD – Produtividade de grãos; nsNão 

significativo; **,*Significativo aos níveis de 1 e 5% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 


