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RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial produtivo de genótipos de feijão-caupi para a 

produção de feijão-verde, e selecionar o mais adequado para recomendar como cultivar aos 

produtores do estado do Ceará. Foram avaliados 16 genótipos de feijão-caupi em Pentecoste e 

Baixo Acaraú, municípios do estado do Ceará. O delineamento experimental adotado foi o de 

blocos casualizados com quatro repetições. As variáveis avaliadas foram: comprimento de 

vagem verde, massa de vagem verde, massa de grãos de vagem verde, número de grãos de 

vagem verde, massa de 100 grãos verdes, índice de grãos verdes, produtividade de vagens 

verdes e produtividade de grãos verdes. Realizou-se a correção de umidade das vagens verdes, 

sendo esta realizada pelo método da embebição de água das vagens e grãos verdes até atingir 

peso constante. As análises de variância univariada e conjunta foram utilizadas para a 

determinação da variabilidade genética entre os genótipos avaliados. Os valores médios de 

cada variável foram agrupados pelo teste de Scott-Knott. As correlações foram estimadas por 

meio da análise de trilha seguindo o modelo proposto por Li, determinando-se os efeitos 

diretos e indiretos dos componentes da produtividade. Em relação à correção de umidade das 

vagens e grãos verdes após a colheita, observou-se que os dados originais apresentam maiores 

representatividades da massa seca e pressupõem uma maior precisão experimental, sendo a 

correção de umidade das vagens e dos grãos verdes nas condições ambientais avaliadas 

desnecessária. Com relação à produtividade e seus componentes, observou-se resposta 

diferenciada dos genótipos para todos os caracteres avaliados, demonstrando presença de 

variabilidade genética. O genótipo BRS Tumucumaque apresentou as maiores médias de 

produtividade de grãos verdes e componentes primários da produção em relação aos demais 

genótipos em Pentecoste. Já para o município de Baixo Acaraú, os genótipos MNC05-841B-

49 e Paulistinha apresentaram as maiores médias de produtividade de grãos verdes e 

componentes primários da produção em relação aos demais genótipos. Observou-se resposta 

diferenciada dos genótipos nos ambientes, indicando a necessidade da realização da análise de 

trilha para cada situação. A seleção de genótipos mais produtivos em Baixo Acaraú deve ser 

realizada por meio de seleção indireta pelo componente massa de grãos de vagem verde, pelo 

fato de apresentar maior efeito direto sobre a produtividade, alta herdabilidade e alto 

coeficiente de variabilidade genético e relação CVg/CVe maior que a unidade. Já a seleção de 

genótipos mais produtivos em Pentecoste deve ser realizada por meio de seleção indireta do 

componente produtividade de vagens verdes, pelo fato de apresentar correlação positiva alta 

com a produtividade de grãos verdes. 

 

Palavras-chave – Vigna unguiculata. Variabilidade. Efeitos diretos e indiretos. Produtividade. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this study was to evaluate the yield potential of cowpea genotypes for the 

production of green beans, and select the most appropriate to recommend to farmers how to 

cultivate the state of Ceará. We evaluated 16 genotypes of cowpea at Pentecost and Low 

Acaraú municipalities of Ceará. The experimental design was a randomized block with four 

replications. The variables evaluated were: green pod length, green pod mass, bulk grain 

green pod, number of pod green beans, green beans 100 mass index, green beans, yield of 

green pods and grain yield green. Was performed to correct moisture from green pods, being 

performed by the method of soaking water from beans and green beans until constant weight. 

Analyses of variance were combined and used to determine the genetic variability among the 

genotypes. Mean values for each variable were grouped by Scott-Knott. Correlations were 

estimated using path analysis following the model proposed by Li, determining the direct and 

indirect effects of yield components. Regarding the correction of moisture pods and green 

beans after harvest, it was observed that the original data have higher representativeness of the 

dry mass and require increased experimental precision, and correction of moisture from the 

pods of green beans and environmental conditions evaluated not necessary. With respect to 

yield and its components, we observed differential response of genotypes for all traits, 

indicating the presence of genetic variability. The BRS Tumucumaque genotype had the 

highest average grain yield components and green primary production in comparison with 

other genotypes at Pentecost. As for the municipality of Low Acaraú genotypes MNC05-

841B-49 and Paulistinha had the highest average grain yield components and green primary 

production in comparison with other genotypes. Observed differential response of genotypes 

in the environments, indicating the necessity of performing path analysis for each situation. A 

selection of more productive genotypes in Low Acaraú should be done through indirect 

selection for grain yield component of green pod, since it presents greater direct effect on 

productivity, high heritability and high genetic variability coefficient and CVg / CVe greater 

than unity. Have a selection of more productive genotypes at Pentecost must be performed by 

indirect selection component yield of green pods, because this has high positive correlation 

with grain yield green. 

 

Key words – Vigna unguiculata. Variability. Direct and indirect effects. Yield. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O feijão-caupi (Vigna unguiculata L. Walp.) é originário da África, sendo 

cultivado principalmente na Índia, oeste da África, algumas áreas da América e no norte e 

nordeste brasileiro (PEKSEN, 2004). Para estas regiões, o feijão-caupi é de grande 

importância socioeconômica, cultural e nutricional, sendo excelente fonte de proteínas, 

carboidratos, vitaminas e minerais (SOUZA et al., 2007). 

Alguns dos objetivos do melhoramento de plantas, especificamente para o feijão-

caupi, segundo Freire Filho et al. (2005) é aumentar a produtividade, melhorar a qualidade 

visual, culinária e nutricional dos grãos, juntamente com maior adaptabilidade e estabilidade 

produtiva. No entanto, em comparação a outras culturas, o feijão-caupi é pouco melhorado. 

Mesmo sendo cultivado em amplas faixas de terras, sofre influência das condições 

ambientais, afetando diretamente seu potencial produtivo. As condições ambientais, por sua 

vez, refletem diretamente nos efeitos diretos e indiretos dos componentes primários do 

rendimento (CRUZ e REGAZZI, 2003), resultando em baixa produtividade. 

Trata-se de uma cultura que apresenta grande variabilidade genética, o que a torna 

versátil, sendo usada para várias finalidades e em diversos sistemas de produção (ANDRADE 

et al., 2010). A produção de feijão-caupi está direcionada, principalmente, para atender o 

consumo de grãos secos, no entanto, está crescendo a demanda por vagens ou grãos verdes 

debulhados, aumentando-se assim a importância destes produtos (ADEWALE et al., 2010). O 

ponto de colheita para produção de vagens e grãos verdes é quando as sementes apresentam 

de 60 a 70% de umidade, um pouco antes ou um pouco após o estádio em que param de 

acumular fotossintatos e iniciam o processo de desidratação natural (FREIRE FILHO et al., 

2005), sendo comercializadas na forma de vagens ou grãos debulhados (ANDRADE et al., 

2010). 

Os genótipos preferidos para a produção de feijão-verde são aqueles de grãos 

brancos ou do tipo sempre-verde (FREIRE FILHO et al., 2007). Também são usados 

genótipos com grãos de outras cores, como mulato, azulado e corujinha (FREIRE FILHO et 

al., 2002a). Em todas as cores, com exceção da branca, à medida que a vagem ou grão 

debulhado vai perdendo umidade, gradativamente é adquirida a cor natural de grão seco, que 

é indesejável para a comercialização na forma de feijão-verde (FREIRE FILHO et al., 2007). 

Desta forma é necessária a obtenção de genótipos que não tenham uma forte descoloração 
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com a perda gradativa de umidade (FREIRE FILHO et al., 2002a), o que resulta em maior 

elasticidade para a comercialização. 

Atualmente, não há genótipos comerciais adequados para produção de feijão-

verde, ou seja, os mesmos materiais recomendados para produção de grãos secos são 

utilizados para produção de grãos verdes. Isto vem representando perdas para o produtor, 

visto que muitos não apresentam características de interesse, logo não atendendo, em 

específico, o sistema de cultivo adotado. O sistema adotado para a agricultura familiar 

necessita de genótipos que apresentem preferencialmente crescimento indeterminado, porte 

semi-prostrado, amplo ciclo produtivo, vagens atrativas, uniformes, bem granadas, de fácil 

debulha, boa relação peso de grão verde/vagem verde e longo período de preservação pós-

colheita. Já para a agricultura empresarial os genótipos devem possuir preferencialmente 

crescimento determinado, porte ereto a semiereto, precoces, maturação uniforme, vagens de 

tamanho médio-grande, atrativas, uniformes, bem granadas, de fácil debulha e com longo 

período de preservação pós-colheita (SOUZA, 2013). Assim, o desenvolvimento de cultivares 

com base na seleção de caracteres específicos para tal finalidade é de suma importância para 

que o agricultor tenha um produto diferenciado, com qualidade, valor de mercado competitivo 

e que atenda à preferência de produtores, comerciantes e consumidores (ANDRADE, 2010). 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Avaliar o potencial produtivo de genótipos de feijão-caupi para a produção de 

feijão-verde, e indicar ao final aquele que seja mais adequado às necessidades dos produtores 

da região norte do estado do Ceará. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Avaliar a necessidade da correção de umidade das vagens e grãos verdes para 

estimar a produtividade de genótipos de feijão-caupi destinados para feijão-verde. 

Avaliar o potencial produtivo de genótipos de feijão-caupi para feijão-verde e 

selecionar aquela mais adequada para recomendar como cultivar aos produtores da região 

norte do estado do Ceará. 

Avaliar a contribuição relativa dos componentes de produção na produtividade de 

grãos e vagens verdes em genótipos de feijão-caupi. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 Feijão-caupi 

 

 

O feijão-caupi tem como provável centro de origem, segundo Steele e Mehra 

(1980), os seguintes países e regiões: Índia, Etiópia, Paquistão, Irã, Oeste, Sul e Centro da 

África; e, inclusive, América do Sul. Entre as diversas proposições, há uma predominância 

nas regiões da África, havendo um consenso de que a origem do feijão-caupi ocorreu nesse 

continente. Um dado que tem contribuído para isso é que as formas selvagens da espécie não 

têm sido encontradas fora da África (FREIRE FILHO et al., 2005). 

O feijão-caupi foi introduzido no Brasil no século XVI pelos colonizadores 

portugueses, no estado da Bahia e, posteriormente, expandiu-se para outros estados (FREIRE 

FILHO et al., 2005). Atualmente, segundo Freire Filho et al. (2002b), trata-se de uma das 

culturas alimentares mais cultivadas nas áreas semiáridas do nordeste do Brasil, constituindo 

um dos mais importantes componentes da dieta alimentar das populações rurais dessa região. 

É uma das principais fontes de proteína vegetal, e responsável pela fixação do homem no 

campo (CARDOSO e RIBEIRO, 2006). Além disso, gera emprego e renda para centenas de 

famílias da região nordeste do Brasil (FREIRE FILHO et al., 2005). 

Atualmente, o feijão-caupi representa 15% da produção de feijão no Brasil 

(TEIXEIRA et al., 2010), onde é cultivado principalmente na região Nordeste (1,2 milhão de 

hectare) e Norte (55,8 mil hectares), e atinge nestas regiões produções em torno de 482 mil 

toneladas (SILVA, 2009). Os principais estados produtores são Piauí, Ceará e Bahia, devido 

principalmente à adaptação às condições de solo, clima e sistemas de cultivo adotados. 

Porém, nem sempre com bons níveis de rendimento (BENVINDO et al., 2010). Pois os 

patamares de produtividades são baixos, em torno de 300 kg ha
-1

 (LEITE et al., 2009).  

O feijão-caupi, encontra-se atualmente, em expansão para áreas do Centro-Oeste, 

onde são cultivados sob moldes de agricultura empresarial, cuja lavoura é totalmente 

mecanizada (TEIXEIRA et al., 2010). Esta expansão se dá por alguns fatores, dentre eles, a 

baixa exigência em fertilidade do solo, a boa capacidade de fixar nitrogênio atmosférico por 

meio da simbiose com bactérias do gênero Rhizobium (ANDRADE JÚNIOR et al., 2003), e a 

possibilidade de cultivo na safrinha em substituição ao milho. 
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3.2 Melhoramento genético de feijão-caupi 

 

 

O melhoramento do feijão-caupi no Brasil começou na segunda metade do século XVI 

com as primeiras introduções de cultivares. Nesse momento, os agricultores começaram a 

escolher as que mais lhes agradavam para plantio e consumo (FREIRE FILHO et al., 2011). 

Contudo, segundo o autor supra citado as pesquisas com esta cultura só começaram em 1903, 

com a publicação do primeiro artigo no mesmo ano. 

Para Freire Filho et al. (2011) o melhoramento do feijão-caupi é dividido em quatro 

fases, considerando as instituições envolvidas, o grau de interação entre elas e o nível de 

organização e planejamento dos trabalhos. A primeira fase de 1925, tomando como marco o 

trabalho de Lôbbe (1925); a segunda fase de 1963, quando foi criada junto ao Departamento 

Nacional de Pesquisa e Experimentação Agropecuárias (DNPEA) a Comissão Brasileira de 

Feijão - CBF; a terceira fase de 1973, quando foi criada a Embrapa e a quarta fase de 1991, 

quando a coordenação do Programa Nacional de Feijão-caupi passou para Embrapa Meio-

Norte, até o presente. 

Desde o início, o melhoramento de feijão-caupi tem sido, basicamente, dividido em 

objetivos a curto, médio e a longo prazo (FREIRE FILHO et al., 2011). Os objetivos a curto 

prazo busca desenvolver cultivares de porte semiprostado, com arquitetura moderna, 

adequadas à agricultura familiar; desenvolver cultivares de portes ereto e semiereto com 

arquitetura moderna, 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; aumentar os teores de proteína, ferro, zinco e fibra alimentar digestível dos 

grãos; melhorar a qualidade visual e culinária dos grãos e desenvolver cultivares adaptadas a 

todas as regiões do País. 

Já em relação aos objetivos a médio prazo procura-se aumentar o potencial simbiótico 

com bactérias fixadoras de nitrogênio; desenvolver cultivares com inflorescência composta; 

desenvolver cultivares com características para miniprocessamento, como resfriamento e 

congelamento, e para processamento industrial, como produção de farinha, produtos pré-

cozidos e enlatamento e desenvolver cultivares com tipos de grãos, que representem um novo 

apelo comercial, como grãos de cor verde, grãos rajados, grãos brancos com membrana do 

hilo e anel do hilo de cor clara persistente; desenvolver cultivares superprecoces, que atinjam 

o ponto de colheita abaixo de 60 dias; reduzir os tamanhos do hilo e do anel do hilo dos grãos 
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e desenvolver cultivares com grãos com forma, cor e tamanho que atendam às exigências dos 

mercados asiático, europeu e africano. 

E, finalmente, em relação aos objetivos a longo prazo procura-se difundir cultivares 

brasileiras melhoradas para outros países e estruturar um programa de cooperação técnica 

internacional para o desenvolvimento de cultivares com altos teores de proteína, ferro, zinco e 

fibra alimentar. 

 

 

3.2.1 Cultivares de feijão-caupi para produção de feijão-verde 

 

A produção de feijão-caupi visando atender o mercado de feijão-verde é uma 

alternativa viável para os agricultores familiares e empresariais, pois o seu mercado apresenta 

preços atrativos para o produtor e perspectivas de expansão do consumo e do processamento 

industrial (FREIRE FILHO et al., 2007). No entanto, não existem genótipos específicos para a 

produção de feijão-verde. Desta forma, programas de melhoramento genético necessitam ser 

implementados com o objetivo de melhorar algumas características e selecionar genótipos 

adequados a este sistema de cultivo, visto a existência de uma grande demanda do produto 

pelo produtor, comerciante e consumidor (ANDRADE, 2010). 

Os genótipos preferidos para a produção de feijão-verde são aqueles que 

apresentam arquitetura semiprostrados com ramos médios a longos e crescimento 

indeterminado. É necessário priorizar uma planta que floresça e produza frutos durante um 

longo período, encontrando-se na mesma planta, flor, frutos em formação, vagens 

desenvolvidas e vagens maduras, possibilitando ao produtor, realizar várias colheitas; vagens 

atrativas, uniformes, bem granadas, com fácil debulha; e relação peso grão verde /vagem 

verde superior a 60% (ROCHA et al., 2007). Esta relação mede a eficiência da cultivar em 

alocar fotossintatos para os grãos, e serve como referência para os trabalhos de seleção. É 

também necessário priorizar genótipos que produzam grãos com elevada preservação pós-

colheita e pós debulha, pois genótipos que produzam grãos que escurecem rápido não são 

desejáveis no programa de melhoramento (FREIRE FILHO et al., 2005). 

Alguns autores trabalharam com feijão-caupi com o objetivo de avaliar e 

recomendar genótipos para produção de feijão-verde. Ferreira e Silva (1987) fizeram um 

estudo de produção de feijão-verde, avaliar a produção de vagens e grãos verdes. Os 

genótipos mais produtivos foram o BR 1-Poty, com produtividade de vagens verdes e grãos 

verdes, respectivamente, de 4.639 e 2.543 kg ha
-1

, e a cultivar Epace-6, com produtividades, 



20 
 

respectivamente, de 5.118 e 2.235 kg ha
-1

. Silva e Oliveira (1993) avaliaram a produção de 

vagens e grãos verdes e, grãos secos em genótipos de feijão-caupi. Estes autores constataram 

como mais produtivos, em termos de grãos verdes, os genótipos CNCx-325-71F/P, CNCx-

105-22D e Pitiúba, respectivamente, com produtividades de 3.920, 3.246 e 3.327 kg ha
-1

. 

Ambos os trabalhos mostraram que nem sempre a cultivar mais produtiva, para vagens verdes 

é a mais produtiva para grãos verdes e secos. Isso decorre, provavelmente, pelo fato de a 

relação peso grão/peso casca variar de genótipo para genótipo. 

Miranda e Anunciação Filho (2001) trabalharam com dez linhagens de feijão-

caupi para a produção de vagens verdes, grãos maduros e secos e observaram médias de 

produtividade, respectivamente, de 2.444 kg ha
-1

, 1.320 kg ha
-1

 e 660 kg ha
-1

. Neste trabalho 

as linhagens que se destacaram foram L-CR-04-23-1-5-1-1-1, L-CR-04-23-1-5-7-3-2 e L-CR-

04-23-1-4-3-1-1, com médias em produtividade de vagem verde de 2.937 kg ha
-1

, 2.907 kg ha
-

1
 e 2.815 kg ha

-1
, respectivamente. 

 

3.2.2 Mercado do feijão-verde 

 

O feijão-caupi é possuidor de alta variabilidade genética, atendendo as exigências 

dos seus consumidores, podendo ser consumido in natura, na forma de conserva ou 

desidratado (FREIRE FILHO et al., 2005), e mais presente na região Nordeste, sob as formas 

de grãos secos e verdes. 

A produção de feijão-caupi visando atender o mercado de feijão-verde é uma 

alternativa viável para os agricultores familiares e empresariais, pois o seu mercado apresenta 

preços atrativos para o produtor e perspectivas de expansão do consumo e do processamento 

industrial (FREIRE FILHO et al., 2007). Um dos fatores de atração aos pequenos, médios e 

grandes produtores para a produção de feijão-verde é a menor variação de preço (Tabela 1), 

favorecendo, assim, a garantia de uma maior receita e por um período maior de venda 

(MENEZES et al., 2007). 
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Tabela 1. Evolução mensal dos preços em nível de atacado do produto de feijão verde. Fonte: 

CEASA (2013). 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 

2002 3,05 2,54 1,72 1,37 2,21 2,43 2,01 2,35 2,40 2,37 2,71 2,48 2,30 

2003 3,65 3,50 3,28 1,63 2,04 2,39 2,03 2,62 2,47 2,38 2,29 2,86 2,60 

2004 3,21 5,20 3,78 2,02 2,10 1,99 1,99 2,29 3,34 3,46 2,78 3,24 2,95 

2005 3,79 3,63 3,92 3,21 2,48 1,90 2,72 3,88 3,20 3,82 3,18 3,83 3,30 

2006 4,08 4,00 4,30 3,66 2,45 2,49 3,21 3,28 3,30 3,22 3,33 3,55 3,41 

2007 3,58 4,77 4,26 3,57 2,58 2,27 2,94 3,51 3,67 3,62 3,86 5,28 3,66 

2008 5,78 5,55 4,63 3,26 3,34 3,37 3,56 4,73 5,38 5,14 5,18 5,31 4,60 

2009 5,40 5,70 6,66 3,23 3,67 5,75 4,33 3,86 3,25 2,89 4,11 4,16 4,42 

2010 3,94 4,49 5,96 4,50 6,53 4,63 4,20 4,08 4,33 4,80 5,26 5,54 4,85 

2011 4,08 5,60 3,40 3,33 5,10 7,99 4,37 3,90 4,06 4,48 4,50 4,80 4,63 

2012 5,75 6,45 6,48 5,99 5,70 5,39 4,75 4,70 5,88 6,10 7,00 7,35 5,96 

2013 7,56 7,00 7,63 7,00 4,47 3,80 4,35 5,05     5,86 

 

 

 

3.2.3 Efeitos diretos e indiretos dos componentes de rendimento em feijão-caupi para 

a produção de vagens e grãos verdes 

 

A produção de grãos é um caráter complexo e de difícil mensuração 

(CARVALHO et al., 2002). É resultante da interação de diversos fatores genéticos, 

fisiológicos e ambientais e, por isso, não pode ser considerada isoladamente (GONDIM et al., 

2008). Por outro lado, os componentes do rendimento são determinados pelo genótipo, 

influenciados pelas condições ambientais que ocorrem durante o ciclo da cultura, pelas 

práticas fitotécnicas adotadas durante a implantação e condução da lavoura e pelo nível 

tecnológico adotado pelo agricultor (BEZERRA et al., 2007). 

O estudo da correlação é importante, pois trata-se do conhecimento da associação 

dos diferentes componentes. No entanto, a quantificação e a interpretação da magnitude do 

coeficiente de correlação, entre dois caracteres, um componente de rendimento e a 

produtividade, podem levar a equívocos de seleção, pois a elevada correlação pode ser 

resultante do efeito de um terceiro ou de um grupo de caracteres (CRUZ e CARNEIRO, 
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2003). Isto por que o coeficiente de correlação não determina a importância relativa das 

influências diretas e indiretas desses caracteres que compõem a produção de grãos. 

Com isto, a fim de entender melhor as associações entre diferentes caracteres, 

Wright (1921) propôs um método de desdobramento das correlações estimadas, em efeitos 

diretos e indiretos das variáveis sobre uma variável básica, como o rendimento de grãos. 

Neste sentido, as estimativas dos efeitos são obtidas por meio de equações de regressão onde 

as variáveis são previamente padronizadas. Este método é denominado análise de trilha ou 

análise de caminhamento. 

A análise de trilha permite a visualização do efeito direto que um caráter causa no 

outro e os efeitos indiretos dos outros caracteres relacionados. Assim auxilia o melhorista no 

processo de seleção (PAIVA et al., 1982). No entanto, quando os genótipos são expostos a 

diferentes ambientes, a relação entre os componentes de rendimento é afetada sendo 

necessário a realização do estudo para cada ambiente em específico (GODIM  et al., 2008),. 

O estudo e a identificação de parâmetros genéticos como coeficiente de variação 

genético, herdabilidade e correlação entre caracteres são de suma importância, pois por meio 

destes podemos conhecer a variabilidade genética, o grau de expressão de um caráter de uma 

geração para outra e a possibilidade de ganhos via seleção direta ou indireta (ROCHA et al., 

2003). Informações sobre as estimativas de parâmetros genéticos têm contribuído para 

aumentar a eficiência dos programas de melhoramento de feijão-caupi (SINGH, 2007). 

Os estudos dos efeitos diretos e indiretos dos componentes primários sobre o 

rendimento de grãos têm sido objeto de estudo de vários trabalhos, em diversas culturas. 

Cabral et al. (2011) trabalharam com feijão comum avaliaram os efeitos diretos e indiretos 

dos componentes primários sobre o rendimento de grãos. Esses autores relataram que o estudo 

da análise de trilha foi eficiente na avaliação dos efeitos diretos e indiretos dos componentes 

primários de rendimento. Esses autores selecionaram as características número de vagem por 

planta, peso de cem sementes e número de sementes por vagem como sendo os caracteres de 

maiores potencialidades para seleção e identificação de genótipos superiores para 

produtividade de grãos. 

Ribeiro et al. (2003) avaliaram a interação genótipo x ambiente nos componentes 

primários de produção e na produção de grãos em feijão. Relataram que a presença da 

interação genótipo x ambiente altera os efeitos diretos e indiretos dos componentes sobre o 

rendimento de grãos.  

Estudando o efeito direto e indireto dos componentes de produção de grãos em 

trigo, Silva et al. (2005) relataram que a análise de trilha permite identificar o componente 
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primário massa média de grãos, como o de maior potencial para a seleção de genótipos 

superiores para a produtividade de grãos. 

Peksen (2004) avaliaram genótipos de feijão-caupi para a produção de vagens 

frescas e observaram correlação entre os componentes de produção e as variáveis respostas. 

Esse autor encontrou correlações significativas entre produção de vagens frescas e produção 

por planta. Contudo, estudos deste aspecto, que envolvem a produção de grãos frescos em 

feijão-caupi são raros e, pela relevância atribuída, torna-se importante a realização de 

trabalhos que foquem avaliar os efeitos diretos e indireto dos componentes de produção para 

produção de vagens e grãos verdes.
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CAPÍTULO 1 - CORREÇÃO DA UMIDADE DA PRODUÇÃO E SEUS 

COMPONENTES EM GENÓTIPOS DE FEIJÃO-CAUPI AVALIADOS PARA 

FEIJÃO-VERDE 

 

RESUMO 

 

A correção de umidade das vagens verdes em genótipos de feijão-caupi tem sido realizado 

para corrigir diferenças de maturação em uma mesma colheita, sendo realizada a correção de 

umidade pelo método da embebição de água das vagens e grãos até atingir peso constante. O 

presente trabalho foi realizado com o objetivo de verificar a necessidade da utilização da 

metodologia para correção de umidade das vagens e grãos verdes para estimar a produtividade 

de genótipos de feijão-caupi avaliados para feijão-verde. Foram utilizados dados de 

produtividade de grãos de 16 genótipos de feijão-caupi avaliados em Pentecoste e Baixo 

Acaraú, municípios do estado do Ceará. Inicialmente retirou-se uma amostra de cinco vagens 

verdes, pesou-se e, em seguida, colocou-se de molho em água, a casca e os grãos em 

recipientes separados. Em seguida, procedeu-se a pesagem das amostras até atingir massa 

constante e então foi obtido a massa úmida. Após estes procedimentos as amostras foram 

colocadas em estufa de circulação de ar forçado, obtendo-se, a matéria da massa seca. Por fim 

realizou-se o estudo da correlação entre os dados obtidos. As estimativas das correlações 

foram positivas de baixa a média magnitude. Correlações de maior magnitude foram 

observadas entre massa natural e massa seca. Com isso constatou-se que os dados originais 

apresentam maiores representatividades da massa seca, além de apresentar maior precisão 

experimental. Contudo a correção de umidade das vagens é desnecessária nos ambientes 

estudados.  

 

Palavras-chave: Vigna unguiculata. Produtividade. Componentes de produção. 

 

ABSTRACT 

Correction of humidity in the green pods of cowpea genotypes has been done to correct 

differences in maturation in a single harvest, with correction of moisture by the method of 

soaking water from beans and grains until constant weight. This work was carried out to 

verify the necessity of the use of the methodology to correct moisture pods and green beans to 

estimate the productivity of cowpea genotypes evaluated for green beans. Data of grain yield 

of 16 genotypes of cowpea valued at Pentecost and Low Acaraú, municipalities of state of 

Ceará. Initially, a sample was removed five green pods, weighed and then put to soak in 

water, and the peel grains in separate containers. Then, proceeded to weigh the samples until 

constant mass was obtained and then the wet mass. After these procedures the samples were 

placed in an oven of forced air circulation, obtaining of the dry matter. Finally there was the 

study of the correlation between the data obtained. Estimates of positive correlations were low 

to medium magnitude. Correlations of greater magnitude were observed between mass natural 

and mass dry. Thus it was found that the original data have higher representativeness of the 

dry mass, besides higher experimental precision. However the correction of moisture from the 

pods is unnecessary in the studied. 

 

Key words: Vigna unguiculata. Yield. Production components. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O feijão-caupi (Vigna unguiculata L. Walp) é uma cultura versátil, sendo usado 

para várias finalidades e em diversos sistemas de produção. A produção de feijão-verde no 

nordeste do Brasil é uma tradição e faz parte de vários pratos típicos (ANDRADE et al., 

2010). Além disso, é muito importante para a região, devido ser fonte de emprego e renda em 

torno das cidades de médio e grande porte de áreas produtoras (FREIRE FILHO et al., 2005). 

A colheita para a produção de vagens e grãos verdes pode ser realizada quando os grãos 

atingirem o teor de sólidos para o qual estão geneticamente programados, no início da 

maturidade fisiológica (LIMA et al., 2003). Após a colheita obtém-se, grãos de coloração 

verde, apreciável e de considerada aceitabilidade, devido ao sabor suave e textura macia 

(VIEIRA, 1992). 

Nos campos produtivos, por sua vez, a colheita é realizada quando o feijão-verde, 

estando na maturidade fisiológica, ou seja, um pouco antes ou um pouco depois do estádio em 

que param de acumular fotossintatos iniciam o processo de desidratação natural (FREIRE 

FILHO et al., 2005). O ponto de colheita é identificado pelo intumescimento e leve mudança 

de tonalidade, quer sejam de cor verde quer de cor roxa. No entanto, a dificuldade de 

reconhecer o ponto ideal de colheita, especialmente para os genótipos de vagem roxa, induz a 

colheita de vagens em períodos de maturação diferenciada, promovendo a superestimação ou 

subestimação das produtividades. Assim, com o intuito de padronizar a maturação das vagens 

no processo da colheita é necessário realizar a correção de umidade dos genótipos, e adotar a 

metodologia de umedecê-los e assim estimar o peso úmido (ANDRADE et al., 2005). 

Diante da escassez de estudos em relação à produção de feijão-caupi que visam a 

obtenção de vagens e grãos verdes, é importante a execução de estudos que busquem 

selecionar genótipos superiores para cultivo, para serem usados em programas de 

melhoramento genético e também em estudos relacionados ao ponto de colheita que 

envolvam metodologias de correção de umidade do grão na colheita, a fim de reduzir os erros 

de estimação da produtividade. Com isto, o presente trabalho foi realizado com o objetivo de 

verificar a necessidade da utilização da correção da umidade das vagens e dos grãos de feijão-

caupi para avaliados para feijão-verde para as condições de Pentecoste e Baixo Acaraú, 

municípios pertencentes ao estado do Ceará. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Foram utilizados 16 genótipos de feijão-caupi (Tabela 1), oriundos do Banco 

Ativo de Germoplasma de feijão-caupi da Embrapa Meio-Norte. 

 

Tabela 1. Discriminação dos genótipos de feijão-caupi, registro de campo, nome, 

parentais/procedência, massa de 100 grãos secos e subclasse comercial de 16 genótipos de 

feijão-caupi avaliados para a produção de feijão verde. Fortaleza, CE, 2013. 

Registro 

de campo 
Nome Parentais/Procedência 

M100 

grãos (g) 

Subclasse 

Comercial 

1 MNC00-303-09E  21,3 Branca 

2 MNC00-595F-2 BR2-Bragança x GV-10-91-1-1 19,5 Verde 

3 MNC00-595F-27 BR2-Bragança x GV-10-91-1-1 16,8 Verde 

4 MNC05-835B-15 MNC00-599F-2 x MNC99-537F-14-2 18,6 Verde 

5 MNC05-835B-16 MNC00-599F-2 x MNC99-537F-14-2 17,0 Verde 

6 MNC05-841B-49 MNC00-599F-9 x MNC99-537F-14-2 17,3 Verde 

7 MNC05-847B-123 MNC00-599F-11 x MNC99-537-14-2 16,4 Verde 

8 MNC05-847B-126 MNC00-599F-11 x MNC99-537-14-2 14,2 Verde 

9 MNC99-541F-15 TE93-210-13F x TE96-282-22G 18,2 Branca 

10 BRS Guariba IT85F-2687 x TE87-98-8G 19,5 Branca 

11 BRS Tumucumaque TE96-282-22G x IT87D-611-3 19,5 Branca 

12 BRS Xiquexique TE87-108-6G x TE87-98-8G 16,5 Branca 

13 Paulistinha Juazeiro-CE 22,7 Canapu 

14 Vagem Roxa – THE Teresina-PI 13,4 Branca 

15 Azulão – MS Dourado-MS 20,8 Azulão 

16 Sempre Verde-CE Fortaleza-CE 20,2 
Sempre-

verde 

 

Foram instalados dois experimentos em ambientes distintos no estado do Ceará 

para a avaliação destes genótipos. Os experimentos foram conduzidos nos municípios de 

Pentecoste (latitude de 3º47’ S, longitude 39º16’13’’ W e a 45 metros de altitude), e de Baixo 

Acaraú (latitude Sul de 02° 53', longitude 40° 08' W e a 16,5 m de altitude). Os experimentos 

foram realizados no segundo semestre de 2012 e no primeiro semestre de 2013, em Pentecoste 

e Baixo Acaraú, respectivamente. 
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O delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados com quatro 

repetições, em parcelas de 3,2 m x 5,0 m. Para eliminar o efeito da bordadura considerou-se 

como área útil duas fileiras centrais (8,0 m
2
), totalizando 80 plantas parcela

-1
. Os tratos 

culturais foram feitos de acordo com a necessidade da cultura. O desbaste foi realizado aos 15 

dias após a semeadura, onde permaneceu duas plantas por cova. O que gerou uma população 

de 100.000 plantas ha
-1

. As irrigações foram realizadas por micro-aspersão em Pentecoste e 

aspersão no Baixo Acaraú e utilizou uma lâmina de irrigação de 14,5 mm h
-1

. Em Pentecoste 

essa lâmina foi distribuída em três vezes por semana com duração de duas horas, enquanto 

que no Baixo Acaraú em todos os dias com duração de trinta minutos. 

A adubação foi realizada conforme as recomendações para o tipo de solo da área 

experimental, baseada na análise química do solo (Tabela 2). Para o controle de ervas 

daninhas foram feitas capinas e o de pragas foi feito por meio de inseticidas (Thiamethoxam) 

para o controle de insetos mastigadores (vaquinhas) e sugadores (mosca branca, cigarrinha), 

quando necessário, via pulverizador costal. 

 

Tabela 2. Dados de fertilidade do solo de dois ambientes no estado do Ceará. Fortaleza, CE, 

2013. 

Determinação Baixo Acaraú Pentecoste 

MO (g/kg) 3,93 4,97 

pH (em água) 6,4 5,7 

P (mg/kg) 6,0 3 

k (cmolc/kg) 0,15 0,11 

Ca (cmolc/kg) 0,8 1,0 

Mg (cmolc/ kg) 0,8 0,9 

Na (cmolc/kg) 0,05 0,05 

Al (cmolc/kg) 0,05 0,10 

H + Al (cmolc/kg) 0,5 1,15 

S (cmolc/kg) 1,8 2,1 

V (%) 78 66 

m (%) 3 5 

 

A colheita foi realizada quando as vagens atingiram o ponto ideal de colheita, isto 

é, quando os grãos apresentaram de 60 a 70% de umidade, um pouco antes ou um pouco após 

o estádio em que cessaram o acumulo de fotossintatos e iniciaram o processo de desidratação 
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natural, conforme metodologia sugerida por Freire Filho et al. (2005). Vale salientar que a 

colheita foi realizada manualmente e sempre procurando, seguir um padrão de maturação para 

efeito de colheita individualmente para cada genótipo. 

Os genótipos foram avaliados após a colheita quanto ao comprimento de vagem 

verde (COMPVV), massa de vagem verde (MVV), massa de grãos de vagem verde (MGVV), 

número de grãos de vagem verde (NGVV), massa de 100 grãos verdes (M100GV), índice de 

grãos (IDG), produtividade de vagens verdes (PRODVV) e produtividade de grãos verdes 

(PGV). Estas avaliações foram realizadas da seguinte forma: 

 

        
       

 
  

Em que: 

COMP5VV: comprimento total de cinco vagens verde, medido em cm com o auxílio de uma 

linha e régua. 

     
    

 
  

Em que: 

M5VV: massa total de cinco vagens verde, medida em gramas (g). 

      
     

 
  

Em que: 

MG5VV: massa de grãos de cinco vagens verde, medida em gramas (g). 

      
      

 
  

Em que: 

NGT5VV: número de grãos total de cinco vagens verde. 

       
     

 
      

 

       

     
     

 
   

 

       

A produtividade de vagens verdes e de grãos verdes foi estimada em kg ha
-1

, em 

razão da produtividade por planta na área útil de cada parcela. 

Com o intuito de padronizar a maturação das vagens, quando da colheita, foi 

realizada uma correção de umidade das vagens verdes, segundo metodologia adotada por 

Andrade et al. (2010), objetivando corrigir as diferenças de maturação de vagens observadas 

em uma mesma colheita. Para isso, de cada genótipo colhido, retirou-se uma amostra de cinco 

vagens verdes, pesou-se e, em seguida, colocou-se de molho em água, a casca e os grãos em 
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recipientes separados. Em intervalos de 30 minutos, procedia-se a pesagem de uma amostra 

até atingir massa constante, momento em que se realizava a pesagem de todas as amostras 

daquele genótipo, sendo este processo repetido para os demais genótipos. Após a massa 

permanecer constante, foi obtido o peso úmido (Figura 1). 

 

  

Figura 1. Detalhes da correção de umidade de vagens e grãos verde em genótipos de feijão-

caupi. Fortaleza, CE, 2013. 

 

De posse dos dados foi calculado os caracteres massa de cinco vagens verde 

(M5VF), massa de grãos de cinco vagens verde (MG5VF), massa de cinco vagens verde 

umedecidas (M5VFu) e a massa de grãos de cinco vagens verde umedecidas (MG5VFu). 

Com base nessas características adicionais, procederam-se a correção de alguns caracteres e 

obtidos os caracteres produtividade de vagens verde corrigida (PVVc) = (PVV x 

M5VVu/M5VV), produtividade de grãos verde corrigida (PGVc) = (PGV x 

MG5VVu/MG5VV) e índice de grãos verde corrigido (IGVc) = PGVc/PVVc. 

Em seguida, estas amostras foram acondicionadas em sacos de papel e colocadas 

em uma estufa de circulação de ar forçado a uma temperatura de 80 ºC por 24 horas, tempo 

suficiente para atingir massa constante e, obter desta forma, a matéria da massa seca. 

Posteriormente, procedeu-se a análise de correlação entre caracteres com matéria da massa 

seca com massa natural, como também com matéria da massa seca e massa corrigida. Com 

intuito de verificar a necessidade de correção dos dados obtidos. 

Posteriormente, foram realizadas as análises de variância univariada dos dados 

corrigidos e não corrigidos com o objetivo de verificar a variabilidade entre os genótipos e 

com isso promover a correção do estande pelo método da covariância. Quando necessário 

usou-se o modelo definido pela equação Yij = µ + gi + bj + β(Xij – X) + εij, em que Yij é a 
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produção observada do genótipo i na repetição j, µ é a média geral do experimento, gi é o 

efeito do genótipo i, bj é o efeito do bloco j, (Xij – X) é o desvio observado no estande e εij é o 

erro aleatório. Todas as análises estatísticas foram realizadas pelo aplicativo computacional 

em Genética e Estatística GENES (CRUZ, 2006). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

O efeito de genótipo foi significativo (p < 0,01) para todos os caracteres 

avaliados, tanto para as variáveis sem correção de umidade, como para as com correção de 

umidade. Isto evidencia que existe pelo menos um genótipo que apresenta média diferente de 

zero (Tabela 3). Pode-se observar também que a correção de umidade não influenciou na 

condição de significância, pois para todos os casos foi significativo a 1%. 

Os coeficientes de variação variaram de 7,96% parra M100G a 29,07% para 

PRODGVc quando considerado os dois ambientes avaliados (Tabela 3). Oliveira et al. (2009) 

apresentaram como uma estratégia eficiente se avaliar a precisão experimental pelo 

coeficiente de variação, isto por ser uma medida de precisão que apresenta boa flexibilidade, 

sendo afetada quando se pratica algum manejo cultural no decorrer do experimento. Neste 

caso, com o aumento da variabilidade ambiental promove-se aumento do coeficiente de 

variação, reduzindo-se a precisão experimental. 

Pimentel Gomes (2000), considerando os experimentos de campo, classificam a 

precisão experimental quanto ao valor do coeficiente de variação, se o coeficiente de variação 

for inferior a 10%, diz que o coeficiente de variação é baixo, ou seja, o experimento tem alta 

precisão; de 10 a 20%, são considerados médios e de boa precisão; de 20 a 30%, alto, com 

baixa precisão, e acima de 30%, muito alto. Esta classificação tem como inconveniente não 

considerar aspectos particulares da cultura e manejos culturais adotados. Considerando a 

cultura do feijão-caupi para produção de grãos secos, Bertini et al. (2009), encontraram 

coeficientes de variação com valores próximos aos relatados neste trabalho, variando de 4,89 

a 38,91%, para comprimento da vagem e produtividade, respectivamente. Por tanto as 

estimativas dos coeficientes de variação obtidos no presente estudo estão dentro do intervalo 

que é observado em outros trabalhos com componentes de produção em feijão-caupi, o que 

demonstra boa precisão experimental e confiabilidade das estimativas. 
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Tabela 3. Resumo das análises de variância individuais dos caracteres massa de vagens verde 

(MVV), massa de grãos por vagem verde (MGVV), massa de 100 grãos verde (M100G), 

índice de grãos (IDG), produtividade de vagens verde (PRODVV), produtividade de grãos 

verde (PRODGV), massa de vagens verde corrigido (MVVc), massa de grãos por vagem 

verde corrigido (MGVVc), massa de 100 grãos verde corrigido (M100Gc), índice de grãos 

corrigido (IDGc), produtividade de vagens verde corrigido (PRODVVc) e produtividade de 

grãos verde corrigido (PRODGVc) de 16 genótipos de feijão-caupi, avaliados para a produção 

de feijão-verde em dois ambientes do estado do Ceará. Fortaleza-CE, 2013.  

Pentecoste 

FV GL 

----------------------------Quadrado Médio------------------------------------ 

MVV MGVV M100G IDG PRODVV PRODGV 

Genótipos 15 17,7
** 

1,98
** 

91,60
** 

365,9
** 

3322048
** 

1243718
** 

Resíduo 45 1,43 0,34 8,63 42,11 597126,2 205936,34 

Média  9,41 5,56 36,88 61,24 2878,88 1591,91 

CV (%)  12,72 10,56 7,96 10,59 26,84 28,50 

  MVVc MGVVc M100Gc IDGc PRODVVc PRODGVc 

Genótipos 15 15,00
**

 2,91
**

 140,9
**

 589,74
**

 4873704
**

 1522215
**

 

Resíduo 45 2,17 0,54 19,28 72,48 929333,5 262248,8 

Média  10,86 6,18 40,98 68,16 3347,07 1761,42 

CV (%)  13,56 11,88 10,72 12,49 28,8 29,07 

Baixo Acaraú 

  MVV MGVV M100G IDG PRODVV PRODGV 

Genótipos 15 10,81** 3,92** 102,55** 62,15** 558366,30** 295753,85** 

Resíduo 45 1,28 0,38 17,42 28,59 155381,99 102258,85 

Média  8,05 5,25 34,79 65,67 2183,57 1342,85 

CV (%)  14,05 11,72 12,00 8,14 18,05 23,81 

  MVVc MGVV M100Gc IDGc PRODVVc PRODGVc 

Genótipos 15 16,01** 4,65** 145,30** 464,26** 664572,48** 530708,80** 

Resíduo 45 2,15 0,53 23,02 47,86 242272,09 134563,51 

Média  9,38 5,5 36,49 69,33 2534,64 1420,64 

CV (%)  15,63 13,23 13,15 9,98 19,42 25,82 

**
 Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. 
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As estimativas dos coeficientes de variação para os dados não corrigidos foram 

inferiores aos dados corrigidos, sendo esta diferença mais expressiva em Baixo Acaraú. Isso 

demonstra que a correção da umidade leva a uma redução da precisão experimental. 

Observou-se também, que a correção de umidade promoveu uma estimativa de médias 

superiores para todos os caracteres avaliados, em relação às estimativas sem correção. 

Levando em consideração, neste momento, as estimativas de correlação simples 

(r) avaliadas para as doze variáveis apresentaram variação de -0,01 a 0,81 (Tabela 4). De 

acordo com Coimbra et al. (1999), os coeficientes de correlação simples podem variar de 1,00 

a -1,00 indicando, respectivamente, máxima relação positiva e inversa, respectivamente, entre 

duas variáveis. No entanto, estes mesmos autores, acrescentam que é necessário realizar a 

interpretação para cada par de estimativas, uma vez que, não necessariamente, o valor 1,00 

indica máxima relação diretamente proporcional, e nem sempre o valor -1,00 indica máxima 

relação inversamente proporcional. Para este trabalho a importância do estudo da correlação é 

verificar a necessidade da correção da umidade, e segundo Andrade et al. (2010), isso ocorre 

devido a diferenças de umidade das vagens no momento da realização da colheita. 
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**;* Significativo a 1 e 5% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F. 

 

As demais correlações entre as variáveis para massa de grãos por vagem verde natural 

e massa de grãos por vagem verde da matéria da massa seca (0,76 e 0,54 para Pentecoste e 

Acaraú, respectivamente), massa de grãos por vagem verde corrigida e massa de grãos por 

vagem verde da matéria da massa seca (0,72 e 0,37 para Pentecoste e Acaraú, 

respectivamente), massa de 100 grãos verde natural e massa de 100 grãos verde da matéria da 

massa seca (0,51 e 0,55 para Pentecoste e Acaraú, respectivamente), massa de 100 grãos 

Tabela 4. Estimativas de correlação entre as variáveis massa de vagens verdes (MVV), massa 

de vagens verdes corrigido (MVVc), massa de vagem verde da matéria da massa seca 

(MVVs), massa de grãos vagens verdes (MGVV), massa de grãos vagens verdes corrigida 

(MGVVc), massa de grãos vagens verdes da matéria da massa seca (MGVVs), massa de 100 

grãos verdes (M100GV), massa de 100 grãos verdes corrigido (M100Gc), massa de 100 grãos 

verdes da matéria da massa seca (M100GVs), índice de grãos natural (IDG), índice de grãos 

corrigido (IDGc), índice de grãos da matéria da massa seca (IDGs), produtividade de vagens 

verdes (PRODVV), produtividade de vagens verdes corrigido (PRODVVc), produtividade de 

grãos verdes (PRODGV) e produtividade de grãos verdes corrigido (PRODGVc) de 16 

genótipos de feijão-caupi, avaliados para a produção de feijão-verde em dois ambientes do 

estado do Ceará. Fortaleza, CE, 2013. 

Variáveis 
Correlação 

Pentecoste 

Correlação 

Acaraú 

PVV x  PVVs 0,43 0,57* 

PVVc x  PVVs 0,53** 0,62* 

PGVV x  PGVVs 0,76** 0,54* 

PGVVc x  PGVVs 0,72** 0,37 

P100GV x  P100GVs 0,51* 0,55 

P100GVc x  P100GVs 0,48 0,31 

IDG x  IDGs 0,81** 0,63** 

IDGc x  IDGs 0,76** 0,17 

PRODVV x  PVVs 0,37 0,04 

PRODVVc x  PVVs 0,42 0,14 

PRODGV x  PGVs 0,31 0,13 

PRODGVc x  PGVs 0,32 -0,01 
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verdes corrigidos e massa de 100 grãos verde da matéria da massa seca (0,48 e 0,31 para 

Pentecoste e Acaraú, respectivamente), índice de grãos natural e índice de grãos da matéria da 

massa seca (0,81 e 0,63 para Pentecoste e Acaraú, respectivamente), índice de grãos corrigido 

e índice de grãos da matéria da massa seca (0,76 e 0,17 para Pentecoste e Acaraú, 

respectivamente), produtividade de vagens verde natural e produtividade de vagens verde da 

matéria da massa seca (0,37 e 0,04 para Pentecoste e Acaraú, respectivamente), produtividade 

de vagens verde corrigido e produtividade de vagens verde da matéria da massa seca (0,42 e 

0,14 para Pentecoste e Acaraú, respectivamente), produtividade de grãos verdes natural e 

massa de grãos da matéria da massa seca (0,31 e 0,13 para Pentecoste e Acaraú, 

respectivamente) e produtividade de grãos verde corrigido e massa de grãos verde da matéria 

da massa seca (0,32 e -0,01 para Pentecoste e Acaraú, respectivamente) apresentaram 

correlações positivas de baixa a média magnitude. 

Desta forma, para os dois ambientes em estudo não são necessárias às correções de 

umidade das vagens e dos grãos, já que os dados não corrigidos apresentaram coeficientes de 

variação inferiores aos corrigidos, como também apresentaram maiores coeficientes de 

correlações com o acúmulo de matéria de massa seca, o que demonstra maior representação 

dos dados não corrigidos. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

A correção de umidade das vagens e dos grãos de feijão-caupi é desnecessária nas 

condições de Pentecoste e Baixo Acaraú no estado do Ceará. 
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CAPÍTULO 2 - AVALIAÇÃO DE GENÓTIPOS DE FEIJÃO-CAUPI AVALIADOS 

PARA PRODUÇÃO DE FEIJÃO-VERDE. 

 

 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar componentes de produção e 

produtividade de genótipos de feijão-caupi avaliados para feijão-verde. Foram utilizados 

dados de produtividade de grãos e de componentes primários da produtividade de 16 

genótipos de feijão-caupi avaliados em Baixo Acaraú e Pentecoste, municípios pertencentes 

ao estado do Ceará. Foi observada resposta diferenciada dos genótipos para todos os 

caracteres avaliados, demonstrando presença de variabilidade genética. Para Pentecoste, o 

genótipo BRS Tumucumaque apresentou a maior média de produtividade de grãos verdes e se 

destacou quanto aos componentes primários da produção em relação aos demais genótipos. Já 

para o município de Acaraú, os genótipos MNC05-841B-49 e Paulistinha apresentaram as 

maiores médias de produtividade de grãos verdes e se destacaram quanto aos componentes 

primários da produção em relação aos demais genótipos. 

 

Palavras-chave: Vigna unguiculata. Produtividade. Componente primário. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This study was conducted to evaluate yield components and yield of cowpea genotypes 

evaluated for green beans. Data of grain yield and components of the primary productivity of 

16 cowpea genotypes evaluated in Acaraú and Pentecost, municipalities belonging to the state 

of Ceará. Was observed differential response of genotypes for all traits, indicating the 

presence of genetic variability. For Pentecost, BRS Tumucumaque genotype had the highest 

average grain yield green and stood as the primary components of production in comparison 

with other genotypes. As for the municipality of Acaraú genotypes MNC05-841B-49 and 

Paulistinha had the highest average grain yield green and stood out as the primary 

components of production in comparison with other genotypes. 

 

 

Key words: Vigna unguiculata. Yield. Primary component. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

As características dos genótipos selecionados para a produção de feijão verde são 

diferentes das exigidas para grãos secos, sendo, portanto, caminhos distintos seguidos pelos 

programas de melhoramento desta cultura. Para os produtores de feijão verde, estes genótipos 

devem apresentar porte semi-prostrado, vagens com facilidade de debulha, inserção de vagem 

no nível ou acima da folhagem, maturidade desuniforme, alta produtividade e resistência às 

pragas e doenças. Para atender as necessidades do comerciante, por sua vez, devem apresentar 

manutenção longa da cor verde dos grãos após a colheita (ROCHA, 2009). 

A colheita de feijão-verde é identificada pelo intumescimento e leve mudança de 

tonalidade, quer sejam de cor verde ou roxa. Nesse ponto, o feijão é colhido e usado para o 

consumo ou comercializado na forma de vagem ou de grãos debulhados. A produção de 

feijão-verde é importante devido ser fonte de emprego e renda em torno das cidades de médio 

e grande porte da região produtora (FREIRE FILHO et al., 2005). 

Mesmo diante da importância do cultivo de feijão-caupi para feijão-verde são 

escassas as pesquisas com vistas a fortalecer a produção de vagens e grãos verdes, 

especialmente para o estado do Ceará. Diante da falta de opção, os produtores em seus 

campos produtivos, utilizam os mesmos genótipos para produção de grãos secos, 

comprometendo a qualidade e o rendimento final (OLIVEIRA et al., 2002). Desta forma, uma 

das necessidades imediatas refere-se ao conhecimento da cultivar que deverá ser usada para 

produção de grãos secos ou verdes, no nível de tecnologia disponível (BEVITORI et al., 

1992). 

Com isto é importante que se façam estudos regionais que visem selecionar 

genótipos superiores tanto para cultivo como para uso em programas de melhoramento 

genético para feijão-verde. No entanto, devido o caráter produtividade ser condicionado por 

muitos genes, Freire Filho (1988) sugeriu que a seleção seja feita também em função de 

outros componentes de produção. 

Os principais componentes de produção do feijão-caupi para produção de feijão-

verde são o comprimento de vagens verdes, número de grãos por vagem verde, massa de cem 

grãos verdes, produtividade de vagens verdes, produtividade de grãos verdes e índice de grãos 

verdes (ANDRADE et al., 2010). 
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Diante do exposto, objetivou-se com esse estudo avaliar os componentes de 

produção e a produtividade de genótipos de feijão-caupi destinados para feijão-verde. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Foram utilizados 16 genótipos de feijão-caupi (Tabela 1), oriundos do Banco 

Ativo de Germoplasma de feijão-caupi da Embrapa Meio-Norte. 

 

Tabela 1. Registro de campo, nome, parentais/procedência, massa de 100 grãos secos e 

subclasse comercial de 16 genótipos de feijão-caupi avaliados para a produção de feijão-

verde. Fortaleza, CE, 2013. 

Registro 

de campo 
Nome Parentais/Procedência 

M100 

grãos (g) 

Subclasse 

Comercial 

1 MNC00-303-09E  21,3 Branca 

2 MNC00-595F-2 BR2-Bragança x GV-10-91-1-1 19,5 Verde 

3 MNC00-595F-27 BR2-Bragança x GV-10-91-1-1 16,8 Verde 

4 MNC05-835B-15 MNC00-599F-2 x MNC99-537F-14-2 18,6 Verde 

5 MNC05-835B-16 MNC00-599F-2 x MNC99-537F-14-2 17,0 Verde 

6 MNC05-841B-49 MNC00-599F-9 x MNC99-537F-14-2 17,3 Verde 

7 MNC05-847B-123 MNC00-599F-11 x MNC99-537-14-2 16,4 Verde 

8 MNC05-847B-126 MNC00-599F-11 x MNC99-537-14-2 14,2 Verde 

9 MNC99-541F-15 TE93-210-13F x TE96-282-22G 18,2 Branca 

10 BRS Guariba IT85F-2687 x TE87-98-8G 19,5 Branca 

11 BRS Tumucumaque TE96-282-22G x IT87D-611-3 19,5 Branca 

12 BRS Xiquexique TE87-108-6G x TE87-98-8G 16,5 Branca 

13 Paulistinha Juazeiro-CE 22,7 Canapu 

14 Vagem Roxa – THE Teresina-PI 13,4 Branca 

15 Azulão – MS Dourado-MS 20,8 Azulão 

16 Sempre Verde-CE Fortaleza-CE 20,2 Sempre-verde 
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Para avaliação destes genótipos, foram instalados dois experimentos em diferentes 

ambientes (Figura 1). Os experimentos foram conduzidos nos municípios de Pentecoste, 

situado na latitude de 3º47’ S, longitude 39º16’13’’ W e a 45 metros de altitude e, de Baixo 

Acaraú, situado na latitude de 02° 53' S, longitude 40° 08' W e a 16,5 m de altitude, ambos 

pertencentes ao estado do Ceará. Os experimentos foram realizados no segundo semestre de 

2012 e no 1º semestre de 2013, para Pentecoste e Baixo Acaraú, respectivamente. 

O delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados com quatro 

repetições em parcelas de 3,2 m x 5,0 m (Figura 2). Para eliminar o efeito da bordadura a área 

útil consistiu das duas fileiras centrais (8,0 m
2
), totalizando 80 plantas/parcela (Figura 3). Os 

tratos culturais foram feitos de acordo com a necessidade da cultura e o desbaste foi realizado 

aos 15 dias após a semeadura, deixando-se duas plantas por cova, resultando em uma 

população de 100.000 plantas ha
-1

. As irrigações foram realizadas por micro-aspersão e 

aspersão em Pentecoste e Baixo Acaraú, respectivamente, utilizando-se uma lâmina de 

irrigação de 14,5 mm h
-1

, distribuídas três vezes por semana com duração de duas horas em 

Pentecoste e todos os dias com duração de trinta minutos em Baixo Acaraú, a fim de atender 

as exigências hídricas da cultura.   

 

Figura 1. Visão geral dos experimentos: (A) experimento em Pentecoste e (B) experimento 

em Baixo Acaraú. Fortaleza, CE, 2013. 

 

A 

B 
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Figura 2. Detalhe da parcela. Fortaleza, CE, 2013. 

 

Figura 3. Detalhe da área útil da parcela. Fortaleza, CE, 2013. 

 

A adubação foi realizada atendendo às recomendações para o solo da área 

experimental, baseada na análise química do solo (Tabela 2). 

Tabela 2. Dados de fertilidade do solo das áreas experimentais no estado do Ceará. 

Fortaleza, CE, 2013. 

Determinação Baixo Acaraú Pentecoste 

MO (g/kg) 3,93 4,97 

pH (em água) 6,4 5,7 

P (mg/kg) 6,0 3 

k (cmolc/kg) 0,15 0,11 

Ca (cmolc/kg) 0,8 1,0 

Mg (cmolc/ kg) 0,8 0,9 

Na (cmolc/kg) 0,05 0,05 

Al (cmolc/kg) 0,05 0,10 

H + Al (cmolc/kg) 0,5 1,15 

S (cmolc/kg) 1,8 2,1 

V (%) 78 66 

m (%) 3 5 
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Os tratos culturais consistiram de capinas para o controle de ervas daninhas 

(Figura 4). Foram aplicados inseticidas (Thiamethoxam) para o controle de insetos 

mastigadores (vaquinhas) e sugadores (mosca branca, cigarrinha), quando necessário, via 

pulverizador costal. 

 

 

Figura 4. Capina manual em Pentecoste. Fortaleza, CE, 2013. 

 

A colheita foi realizada quando as vagens atingiam o ponto ideal de colheita, isto 

quando as sementes apresentavam de 60 a 70% de umidade, um pouco antes ou um pouco 

após o estádio em que param de acumular fotossintatos e iniciam o processo de desidratação 

natural, metodologia sugerida por Freire Filho et al. (2005). Vale salientar que a colheita foi 

realizada manualmente, sempre procurando seguir um padrão de maturação para efeito de 

colheita, individualmente para cada genótipo. 

Os genótipos foram avaliados após a colheita quanto ao comprimento de vagem 

verde (COMPVV), massa de vagem verde (MVV), massa de grãos de vagem verde (MGVV), 

número de grãos de vagem verde (NGVV), massa de 100 grãos verdes (M100GV), índice de 

grãos verdes (IDG), produtividade de vagens verdes (PRODVV) e produtividade de grãos 

verdes (PGV). Estas avaliações foram realizadas da seguinte forma: 

 

        
       

 
  

Em que: 
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COMP5VV: comprimento total de cinco vagens verdes, medido em cm com o auxílio de uma 

linha e régua. 

     
    

 
  

Em que: 

M5VV: massa total de cinco vagens verde, medida em gramas (g). 

      
     

 
  

Em que: 

MG5VV: massa de grãos de cinco vagens verdes, medida em gramas (g). 

      
      

 
  

Em que: 

NGT5VV: número de grãos total de cinco vagens verdes. 

       
     

 
      

 

       

     
     

 
   

 

       

As produtividades de vagens e grãos verdes, por fim, foram estimadas em kg ha
-1

, 

em razão da produtividade por planta na área útil de cada parcela. 

Posteriormente, realizaram-se as análises de variância conjuntas. A correção do 

estande foi realizada pelo método de covariância, onde foi usado o modelo definido pela 

equação Yij = µ + gi + bj + β(Xij – X) + εij, onde Yij = produção observada do genótipo i na 

repetição j, µ = média geral do experimento, gi = efeito do genótipo i, bj = efeito do bloco j, 

(Xij – X) = desvio observado no estande e εij = erro aleatório. Os efeitos foram considerados 

fixos para blocos, ambientes, interação genótipo x ambiente, erro e genótipo (Tabela 3). 
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Tabela 3. Esperanças dos quadrados médios das diferentes fontes de variação (GL= graus de 

liberdade, FV=fontes de variação). UFC, Fortaleza-CE, 2013. 

FV GL SQ E(QM) F 

Blocos r-1 SQB σ
2
+ga σ

2
b - 

Ambientes (A) a-1 SQA σ
2
+ rσ

2
ga+g r σ

2
a QMA/QMGA 

Genótipos (G) g-1 SQG σ
2
+rσ

2
ga+arσ

2
g QMG/QMGA 

G x A (a-1)(g-1) SQgxa σ
2
+rσ

2
ga QMGA/QMR 

Resíduo ga(r-1) SQR σ
2
 - 

Total gr-1 SQTo - - 

r = repetição; g = genótipos; SQB = soma de quadrados de bloco; SQG = soma de quadrado 

de genótipo; SQR = soma de quadrado do resíduo; SQTo = soma de quadrado total e σ
2
 = 

variância. 

 

Os valores médios de cada variável analisada, nos diferentes genótipos em cada 

ambiente avaliado foram agrupados pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa 

computacional Genes (CRUZ, 2006). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Foram encontradas respostas diferenciadas dos genótipos aos ambientes de cultivo 

para a maioria dos caracteres avaliados, com exceção do comprimento de vagens verdes e 

índice de grãos (Tabela 4). Também foi observada diferença significativa entre os genótipos 

para os dois ambientes avaliados, tanto para produtividade, como para seus componentes de 

rendimento. Estas respostas mostram a presença de diferenças entre os genótipos e o efeito do 

ambiente sobre cada genótipo. Isto demonstra a importância da realização destes trabalhos em 

mais de um ambiente. Além de isolar o efeito ambiental encontrando-se resultados mais 

confiáveis, também possibilita indicar o potencial produtivo de cada genótipo de forma 

diferencial para cada ambiente. Nesse sentido, Cargnelutti Filho et al. (2008) relataram que a 

significância da interação genótipo x ambiente enfatiza o comportamento inconsistente dos 

genótipos nos diversos ambientes avaliados. 
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Tabela 4. Resumo da análise de variância dos caracteres comprimento de vagens verdes (COMPVV), massa de vagens verdes (MVV), massa de 

grãos por vagem verde (MGVV), número de grãos por vagem verde (NGVV), massa de 100 grãos (M100G), índice de grãos verdes (IDG), 

produtividade de vagens verdes (PRODVV) e produtividade de grãos verdes (PGV) de 16 genótipos de feijão-caupi, avaliados para a produção 

de feijão-verde. (GL= graus de liberdade, FV=fontes de variação). Fortaleza, CE, 2013. 

FV 

Pentecoste 

Quadrado Médio 

GL COMPVV MVV MGVV NGVV M100G IDG PVV PGV 

Genótipos (G) 15 4,98
ns

 25,46** 4,75** 9,50* 160,20** 275,34
ns

 2589417,73* 892715,45* 

Ambiente (A) 1 92,22** 59,36** 3,35** 0,22
ns

 139,27** 626,40** 15479589,83** 1985060,50** 

G x A 15 3,43** 3,06* 1,15** 2,98** 33,95** 152,75** 1290997,14** 646756,87** 

Média  22,24 8,73 5,40 15,12 35,84 63,46 2531,23 1467,38 

QMr
+
/QMr

-
  1,14 1,12 1,09 1,75 2,01 1,47 3,84 2,01 

CV (%)  4,60 13,76 11,12 7,43 10,24 9,47 24,49 26,68 

ns
 Não significativo 

**
; 

*
 Significativo a 1 e 5% de probabilidade, respectivamente para o teste F.  
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Em relação aos genótipos, foram observados resultados significativos para massa 

de vagem verde, massa de grãos de vagem verde, número de grãos de vagem verde, massa de 

100 grãos verdes, produtividade de vagens verdes e produtividade de grãos verdes, podendo-

se inferir que existe variabilidade genética para estes caracteres (BEZERRA et al., 2008).  

O coeficiente de variação variou de 4,60% (COMPVV) a 26,68% (MGV). Dentre 

as variáveis analisadas a PVV e PGV apresentaram os maiores coeficientes de variação. Isto 

ocorre devido ao fato da produtividade de grãos em feijão-caupi ser um caráter complexo. 

Estes tipos de caracteres, de acordo com Zilio et al, (2011), estão sob o controle de vários 

genes susceptíveis às interações genótipo x ambiente, desequilíbrio de ligação e efeitos 

pleiotrópicos. 

Em relação a precisão experimental na cultura de feijão-caupi, Bertini et al. 

(2009) encontraram coeficientes de variação com valores próximos aos relatados neste 

trabalho, variando de 4,89 a 38,91%, para comprimento da vagem e produtividade, 

respectivamente, sendo considerados valores de baixo a médio, indicando, deste modo, boa 

precisão experimental para todos os caracteres avaliados. 

A razão QMr 
+
/ QMr 

–
 é um indicativo para avaliar a homogeneidade das 

variâncias residuais. Quando a relação excede o valor sete, Silva Filho et al. (2008) relatam 

que há necessidade de exclusão de experimento(s) com quadrados médios residuais 

discrepantes, formação de grupos de experimentos com variâncias residuais homogêneas ou 

ajuste dos graus de liberdade para a interpretação correta dos testes de hipóteses. Diante do 

exposto, como a razão do QMr 
+
/ QMr 

–
 encontrado neste trabalho para todas as variáveis 

foram menores que sete, considerou-se as variâncias residuais como homogêneas. 

A relação entre o maior e o menor quadrado médio do erro (QMr 
+
/QMr 

-
) da 

análise de variância conjunta variou de 1,09 a 3,84%. Em relação a QMr 
+
/QMr 

-
, vários são 

os testes estatísticos utilizados para verificar a homogeneidade das variâncias residuais. 

Gomes (1990) considera as variâncias residuais homogêneas e a análise conjunta adequada 

quando a relação QMr 
+
/ QMr 

-
 é menor que sete. 

Em relação aos componentes do rendimento, de uma forma geral, observou-se que 

houve variação em função dos genótipos avaliados e entre ambientes (Tabela 5 e 6). A este 

respeito, Linhares (2007), trabalhando com genótipos de feijão-caupi, avaliados para 

produção de grãos secos, relatou que os genótipos apresentaram respostas diferenciadas ao 

ambiente para número de vagens por planta, número de grãos por vagem e massa de 100 

grãos. 
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Com relação ao COMPVV o genótipo que se destacou em Pentecoste foi o 

MNC00-595F-27, apresentando 23,80 cm de comprimento, para Baixo Acaraú foi o genótipo 

Azulão, apresentando 23,25 cm de comprimento. Para MVV os genótipos que se destacaram 

foram o MNC00-303-09E e o Azulão, com MVV de 11,10 e 15,62 cm, respectivamente. Já 

para Baixo Acaraú o que se destacou foi o Azulão com 12,44 g (Tabela 5). 

Em relação ao caráter MGVV, os genótipos que se destacaram em Pentecoste 

foram BRS Guariba, BRS Tumucumaque, Paulistinha, Azulão e Sempre Verde que 

apresentaram 6,06; 5,80; 6,62; 6,35 e 6,93 g, respectivamente. Já em Baixo Acaraú foram 

Paulistinha, Azulão e Sempre Verde que apresentaram 7,27; 7,42 e 6,02 g, respectivamente 

(Tabela 5). 

Para NGVV os genótipos que se destacaram em Pentecoste foram Vagem Roxa – 

THE, Azulão e Sempre Verde, com 17,50; 16,80 e 16,80 grãos por vagem verde, 

respectivamente. Em Baixo Acaraú foram MNC00-595F-2, MNC00-595F-27, MNC05-835B-

15, MNC05-847B-126, BRS Xiquexique, Paulistinha, Vagem Roxa – THE, Azulão e Sempre 

Verde, com 15,85; 16,1; 15,3; 15,88; 15,10; 17,15; 15,65; 16,00 e 15,75 grãos por vagem 

verde, respectivamente (Tabela 5).  
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*
Médias seguidas de mesma letra minúscula não diferiram pelo teste de Scott-Knott a 5% de significância. 

 

Tabela 5. Valores médios de comprimento de vagens verdes (COMPVV), massa de vagens verdes (MVV), massa de grãos por vagem verde 

(MGVV) e número de grãos por vagem verde (NGVV) de 16 genótipos de feijão-caupi em dois ambientes. Fortaleza-CE, 2013. 

Genótipos 
COMPVV MVV MGVV NGVV 

Pentecoste Acaraú Pentecoste Acaraú Pentecoste Acaraú Pentecoste Acaraú 

MNC00-303-09E 21,95b
*
 20,90c 11,10b 7,79c  4,41b 4,84c 12,30d  13,75b 

MNC00-595F-2 23,33b 22,00b  9,34c 7,89c  4,90b 5,23c 15,53b 15,85 a 

MNC00-595F-27 23,80ª 22,25b  8,31c 8,61c  5,37b 5,41c 15,75b 16,1 a 

MNC05-835B-15 23,47b 22,31b  8,97c 8,07c  5,41b 5,16c 14,45c 15,3 a 

MNC05-835B-16 23,15b 20,95c  8,94c 7,73c  4,83b 4,74c 14,15c 13,85b 

MNC05-841B-49 22,80b 19,59c  7,82c 6,05d  5,15b 4,28d 15,90b 14,5b 

MNC05-847B-123 22,75b 20,05c  8,88c 7,11d  5,84b 4,72c 15,45b 13,55b 

MNC05-847B-126 22,64b 21,17c  8,02c 7,82c  5,15b 4,80c 15,15b 15,88 a 

MNC99-541F-15 22,93b 21,06c  9,14c 7,62c  6,02a 5,30c 15,00b 14,75b 

BRS Guariba 23,33b 19,83c  8,37c 6,55d  6,06a 4,06d 14,35c 13,5b 

BRS Tumucumaque 22,61b 21,77b  8,81c 8,53c  5,80a 5,77c 12,45d 14,7b 

BRS Xiquexique 22,66b 20,52c  8,34c 6,58d  5,39b 4,88c 15,40b 15,1 a 

Paulistinha 21,34b 23,65 a 10,03c 10,78b  6,62a 7,27 a 15,65b 17,15 a 

Vagem Roxa – THE 23,15b 21,19c   6,66c 6,35d  4,84b 3,98d 17,50a 15,65 a 

Azulão 25,06b 23,25 a 15,62a 12,44 a  6,35a 7,42 a 16,80a 16,00 a 

Sempre Verde 24,50b 21,85 b 12,25b 8,87c  6,93a 6,025b 16,80a 15,75 a 
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*
Médias seguidas de mesma letra minúscula não diferiram pelo teste de Scott-Knott a 5% de significância. 

Tabela 6. Valores médios de massa de 100 grãos verdes (M100GV), índice de grãos (IDG), produtividade de vagens verdes (PRODVV) e 

produtividade de grãos verdes (PGV) de 16 genótipos de feijão-caupi em dois ambientes. Fortaleza-CE, 2013. 

Genótipos 
M100GV IDG PRODVV PGV 

Pentecoste Acaraú Pentecoste Acaraú Pentecoste Acaraú Pentecoste Acaraú 

MNC00-303-09E 35,53c 35,34b 41,21c 62,38 b 2326,59c 1875,00b 927,1c 1182,75b 

MNC00-595F-2 31,54c 32,95b 52,52b 66,24 a 2277,53c 1990,62b 1161,6c 1242,09b 

MNC00-595F-27 34,20c 33,82b 64,70a 62,74 b 3647,31b 2679,68 a 2018,0b 1695,11 a 

MNC05-835B-15 37,41b 33,76b 60,37a 64,17 b 3296,85b 2603,12 a 1600,5b 1559,52 a 

MNC05-835B-16 34,16c 34,34b 56,29a 61,45 b 2572,78c 1998,44b 1341,9c 1225,17 b 

MNC05-841B-49 32,42c 29,63b 65,78a 71,06 a 3100,61b 2660,94 a 1912,4b 1803,80 a 

MNC05-847B-123 37,82b 34,78b 65,69a 66,32 a 2825,62c 2409,37 a 1573,5b 1448,88 a 

MNC05-847B-126 34,04c 30,40b 64,25a 61,76 b 3372,00b 2404,68 a 1940,9b 1430,38 a 

MNC99-541F-15 40,12b 36,27b 66,16ª 69,62 a 1883,87c 1907,81b 1180,1c 1056,55b 

BRS Guariba 42,29a 30,97b 72,75a 62,05 b 2955,95c 1978,12b 1829,1b 1358,88 a 

BRS Tumucumaque 46,29a 39,63 a 66,22a 67,71 a 5392,19a 1993,43b 3243,9a 1024,00b 

BRS Xiquexique 34,96c 32,31b 66,01a 74,23 a 1403,72c 1356,25b 869,9c 872,02b 

Paulistinha 42,48a 42,39 a 66,99a 67,72 a 2600,02c 2485,93 a 1474,0c 1640,53 a 

Vagem Roxa – THE 27,65d 25,55 b 72,77a 65,09 b 2049,40c 2000,00b 1387,4c 989,42 b 

Azulão 37,83b 46,24 a 40,64c 60,02 b 3497,0 b 2603,12 a 1403,2c 1452,98 a 

Sempre Verde 41,31a 38,27 a 57,49a 68,09 a 2860,48c 1990,62b 1606,5b 1503,46 a 
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A M100GV (Tabela 6) os genótipos que se destacaram em Pentecoste foram BRS 

Guariba, BRS Tumucumaque, Paulistinha e Sempre Verde, com 42,29; 46,29; 42,48 e 41,31 

g, respectivamente. Em Baixo Acaraú foram os genótipos BRS Tumucumaque, Paulistinha, 

Azulão e Sempre Verde, com 39,63; 43,39; 46,24 e 38,17 g, respectivamente (Tabela 6). 

Para o caractere IDGV os genótipos que se destacaram em Pentecoste foram 

MNC00-595F-27, MNC05-835B-15, MNC05-835B-16, MNC05-841B-49, MNC05-847B-

123, MNC05-847B-126, MNC99-541F-15, BRS Guariba, BRS Tumucumaque, BRS 

Xiquexique, Paulistinha, Vagem Roxa – THE e Sempre Verde, com 64,70; 60,37; 56,29; 

65,78; 65,69; 64,25; 66,16; 72,75; 66,22; 66,01; 66,99; 72,77 e 57,49, respectivamente. Para 

Baixo Acaraú os que se destacaram foram MNC00-595F-2, MNC05-841B-49, MNC05-847B-

123, MNC99-541F-15, BRS Tumucumaque e Sempre Verde, com 66,24; 71,06; 66,32; 69,62; 

67,71; 74,23; 67,72 e 68,09, respectivamente. 

Com relação ao índice de grãos, Freire Filho et al. (2005) acrescentam que trata-se 

de um caráter importante nos genótipos destinados à produção de grãos verdes, já que avalia a 

eficiência da cultivar na alocação de fotossintatos para os grãos. Silva e Oliveira (1993) 

encontraram resultados variando de 42,8% a 71,7%, acrescentando que são dados que servem 

como referência para os trabalhos de seleção. 

Em relação à PGV (Tabela 6), o genótipo que se destacou em Pentecoste foi BRS 

Tumucumaque, com média de 3243,9 kg ha
-1

. Em Baixo Acaraú os que se destacaram foram 

MNC00-595F-27, MNC05-835B-15, MNC05-841B-49, MNC05-847B-123, MNC05-847B-

126, BRS-Guariba, Paulistinha, Azulão e Sempre Verde. O genótipo mais produtivo em 

Pentecoste foi o BRS Tumucumaque com produtividade de grãos verdes de 3.243,9 kg ha
-1

. Já 

em Baixo Acaraú, o que se destacou com maior média foi o MNC05-841B-49 com 

produtividade de grãos verdes de 1.803,80 kg ha
-1

.  

As produtividades obtidas em Pentecoste foram semelhantes às relatadas por Silva 

e Oliveira (1993), quando em condições experimentais, constataram como mais produtivos, 

em termos de grãos verdes, os genótipos CNCx-327-71F/P, CNCx-105-22D e Pitiúba, 

respectivamente, com produtividade de 3.920, 3.246 e 3.327 kg ha
-1

. 

A presença de produtividades diferentes entre genótipos são devido, segundo 

Santos et al. (2009), a características genéticas, fisiológicas e morfológicas intrínsecas de cada 

genótipo avaliado. Já a presença de produtividades diferentes entre os mesmos genótipos em 

ambientes diferentes, segundo Ramos Junior et al. (2005) são devido aos efeitos ambientais, 

pois influenciam diretamente o comportamento dos genótipos ou em aumento ou em redução 

de produtividade. 
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As médias encontradas neste trabalho foram superiores as relatadas por Miranda e 

Anunciação Filho (2001) quando avaliaram dez linhagens para produção de feijão-verde, 

onde em relação à produtividade de vagens verdes, as linhagens mais produtivas foram L-CR-

04-23-1-5-1-1-1, L-CR-04-23-1-5-7-3-2 e L-CR-04-23-1-4-3-1-1, com médias de 

produtividade de 2.937, 2.907 e 2.815 kg ha
-1

, respectivamente. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 

A interação genótipo x ambiente afetou o comportamento dos genótipos avaliados 

nos ambientes de Pentecoste e Baixo Acaraú. 

O genótipo BRS Tumucumaque apresentou a maior média de produtividade de 

grãos verdes em Pentecoste e se destacou quanto aos componentes primários da produção em 

relação aos demais genótipos. 

Os genótipos MNC05-841B-49 e Paulistinha apresentaram as maiores médias de 

produtividade de grãos verdes em Baixo Acaraú e se destacaram quanto aos componentes 

primários da produção em relação aos demais genótipos. 
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CAPÍTULO 3 - CORRELAÇÃO E ANÁLISE DE TRILHA DA PRODUÇÃO E SEUS 

COMPONENTES EM GENÓTIPOS DE FEIJÃO-CAUPI AVALIADOS PARA 

FEIJÃO-VERDE 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a contribuição relativa dos 

componentes de produção sobre a produtividade de grãos verdes em genótipos de feijão-

caupi, cultivados em dois ambientes. Foram utilizados dados de produção e seus componentes 

de 16 genótipos de feijão-caupi avaliados em Baixo Acaraú e Pentecoste, municípios 

pertencentes ao estado do Ceará. A análise conjunta foi realizada para a avaliação da interação 

genótipo ambiente. As correlações foram estimadas através da análise de trilha. Foi observada 

resposta diferenciada dos genótipos nos ambientes testados para todos os caracteres avaliados, 

indicando a necessidade da realização da análise de trilha para cada situação, pois os efeitos 

ambientais modificam a expressão dos caracteres e, em consequência, os efeitos diretos e 

indiretos. A seleção de genótipos mais produtivos em Acaraú deve ser realizada por meio de 

seleção indireta pelo componente de rendimento massa de grãos de vagem verde, pelo fato de 

apresentar maior efeito direto sobre a produtividade, alta herdabilidade e alto coeficiente de 

variabilidade genético e relação CVg/CVe maior que a unidade. Já a seleção de genótipos 

mais produtivos em Pentecoste deve ser realizada por meio de seleção indireta pelo 

componente de rendimento produtividade de vagens verde, pelo fato de apresentar correlação 

positiva de alta magnitude com a produtividade de grãos verde. 

 

Palavras-chave: Correlações. Efeitos direto e indireto. Parâmetros genéticos. Produtividade. 

 

ABSTRACT 

 

This study was conducted to evaluate the relative contribution of yield components for final 

production of green beans in cowpea genotypes grown in two environments. Data of grain 

yield of 16 genotypes of cowpea evaluated Acaraú and Pentecost, municipalities belonging to 

the state of Ceará. The combined analysis was performed to assess the genotype environment. 

Correlations were estimated using path analysis. Was observed differential response of 

genotypes tested in environments for all traits, indicating the necessity of performing path 

analysis for each situation because the environmental effects modify the expression of the 

characters and, therefore, the direct and indirect effects. A selection of more productive 

genotypes in Acaraú should be done through indirect selection by income component of bulk 

grain green pod, since it presents greater direct effect on productivity, high heritability and 

high genetic variability coefficient and CVg / CVe greater than unity. Have a selection of 

more productive genotypes at Pentecost should be through indirect selection for yield 

components productivity pods green, because this has a positive correlation with the 

magnitude of high grain yield green. 

 

 

Key words: Correlations. Direct and indirect effects. Genetic parameters. Yield. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O feijão-caupi é originário da África, sendo amplamente cultivado na Índia e oeste 

da África. Seu cultivo também é importante em algumas áreas da América, onde é consumido 

como vegetal verde no Leste da Índia e China (PEKSEN, 2004). É uma planta da família das 

fabaceas de importância socioeconômica, cultural e nutricional, contribuindo com proteínas, 

carboidratos, vitaminas, minerais e fibras (SOUZA et al., 2007). Esta cultura no Brasil é 

importante para as regiões Norte e Nordeste e atualmente está se expandindo para o Brasil 

Central, sendo cultivados por pequenos, médios e grandes produtores (XAVIER et al., 2005). 

A versatilidade desta cultura é devido provavelmente a alta variabilidade genética 

presente em seu germoplasma, sendo usada para várias finalidades e em diversos sistemas de 

produção. O feijão-caupi pode ser comercializado como grãos secos, grãos e vagens verdes, 

farinha para acarajé e sementes (ANDRADE et al., 2010). No entanto, os rendimentos 

alcançados são baixos, devido à interação de diversos fatores genéticos, fisiológicos, 

ambientais e falta de eficiência no manejo da cultura (GODIM et al., 2008). 

Devido a estes fatores que atuam sobre a produtividade, a seleção de genótipos 

produtivos é dificultada de ser realizada de forma direta. Uma alternativa é praticar a seleção 

por meio daqueles caracteres relacionados à produtividade, o que permite que a variável 

principal, no caso, a produtividade, caracterizada pela baixa herdabilidade e/ou dificuldades 

de medição, seja selecionada com base em outra(s). Isso possibilita ao melhorista obter 

progressos mais rápidos em relação ao uso da seleção direta (FERREIRA et al., 2007). 

Os componentes de produção, por sua vez, são determinados pelo genótipo, 

influenciados pelas condições ambientais ocorrentes durante o ciclo da cultura, pelas práticas 

fitotécnicas adotadas durante a implantação e condução da lavoura e pelo nível tecnológico 

adotado pelo agricultor (BEZERRA et al., 2007). Entretanto, sofrem menos influência do 

ambiente que a produtividade, devido ao número de genes mais elevado que condiciona esse 

último caráter. 

Para que a seleção seja realizada de forma indireta, por meio dos componentes de 

produção, é necessário o conhecimento do grau da associação por estudos de correlações. Isso 

possibilita identificar caracteres que possam ser usados como critérios de seleção indireta para 

a produtividade (HOOGERHEIDE et al., 2007). Contudo, as correlações são apenas medidas 

de associação, que não permite conclusões sobre causa e efeito. E assim não possibilitam 

inferir sobre o tipo de associação que governa um par de caracteres (COIMBRA et al., 2005). 
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Assim, a quantificação e interpretação da magnitude de uma correlação pode resultar em 

equívocos na estratégia de seleção, pois correlação elevada pode ser resultado do efeito, sobre 

estes, de um terceiro ou de um grupo de caracteres (CRUZ e REGAZZI, 2004). 

Com o objetivo de compreender melhor as causas envolvidas nas associações de 

caracteres, Wright (1921) propôs um método de desdobramento das correlações, estimada em 

efeitos diretos e indiretos dos caracteres sobre um caráter básico, denominado análise de trilha 

ou análise de caminhamento. Esse método mede a influência direta de um caráter sobre o 

outro, que é independente dos demais. Esta estimativa pode ser de natureza fenotípica, 

genética ou ambiental (CRUZ e CARNEIRO, 2003), sendo a fenotípica a mais utilizada pelos 

melhoristas (CABRAL et al., 2011). 

Contudo, para se obter estimativas de associação entre caracteres e que estas 

possam gerar interpretações biologicamente corretas, torna-se necessária a realização da 

análise da multicolinearidade entre as variáveis independentes. Esta análise está associada 

com as interrelações entre as variáveis previamente estudadas (CABRAL et al., 2011). 

Na presença de multicolinearidade moderada à severa, as variâncias associadas a 

certos estimadores, como dos coeficientes de trilha que medem efeitos diretos de variáveis 

explicativas sobre uma principal, podem atingir valores demasiadamente elevados, sendo 

pouco confiáveis. Portanto, é necessário fazer sempre o diagnóstico da multicolinearidade dos 

dados, antes de se realizar o processamento da análise (CRUZ e CARNEIRO, 2003). 

O objetivo deste trabalho foi verificar a contribuição relativa dos componentes de 

produção para a produtividade de grãos verdes em genótipos de feijão-caupi avaliados em 

dois ambientes do estado do Ceará. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

1. Genótipos Avaliados 

Foram avaliados 16 genótipos de feijão-caupi (Tabela 1) oriundos do Banco de 

Germoplasma de feijão-caupi da Embrapa Meio-Norte. 
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Tabela 1. Registro de campo, nome, parentais/procedência, massa de 100 grãos secos e 

subclasse comercial de 16 genótipos de feijão-caupi avaliados para a produção de feijão-

verde. Fortaleza, CE, 2013. 

Registro 

de campo 
Nome Parentais/Procedência 

M100 

grãos (g) 

Subclasse 

Comercial 

1 MNC00-303-09E  21,3 Branca 

2 MNC00-595F-2 BR2-Bragança x GV-10-91-1-1 19,5 Verde 

3 MNC00-595F-27 BR2-Bragança x GV-10-91-1-1 16,8 Verde 

4 MNC05-835B-15 MNC00-599F-2 x MNC99-537F-14-2 18,6 Verde 

5 MNC05-835B-16 MNC00-599F-2 x MNC99-537F-14-2 17,0 Verde 

6 MNC05-841B-49 MNC00-599F-9 x MNC99-537F-14-2 17,3 Verde 

7 MNC05-847B-123 MNC00-599F-11 x MNC99-537-14-2 16,4 Verde 

8 MNC05-847B-126 MNC00-599F-11 x MNC99-537-14-2 14,2 Verde 

9 MNC99-541F-15 TE93-210-13F x TE96-282-22G 18,2 Branca 

10 BRS Guariba IT85F-2687 x TE87-98-8G 19,5 Branca 

11 
BRS 

Tumucumaque 
TE96-282-22G x IT87D-611-3 19,5 Branca 

12 BRS Xiquexique TE87-108-6G x TE87-98-8G 16,5 Branca 

13 Paulistinha Juazeiro-CE 22,7 Canapu 

14 
Vagem Roxa – 

THE 
Teresina-PI 13,4 Branca 

15 Azulão – MS Dourado-MS 20,8 Azulão 

16 Sempre Verde-CE Fortaleza-CE 20,2 Sempre-verde 

 

 

2. Condução dos experimentos 

Os experimentos foram conduzidos nos municípios de Pentecoste e Baixo Acaraú, 

ambos pertencentes ao estado do Ceará. A semeadura em Pentecoste foi realizada em 30 de 

maio de 2012, sob sistema de irrigação por microaspersão, enquanto em Baixo Acaraú, a 

semeadura foi realizada em 21 de março de 2013, sob sistema de irrigação por aspersão. As 

irrigações, para os dois locais, foram realizadas utilizando-se uma lâmina de irrigação de 14,5 

mm h
-1

, distribuídas três vezes por semana com duração de duas horas em Pentecoste e todos 

os dias com duração de trinta minutos em Baixo Acaraú, a fim de atender as exigências 

hídricas da cultura. 

O delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados com quatro 

repetições em parcelas de 3,2 m x 5,0 m. Para eliminar o efeito da bordadura, a área útil 
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consistiu das duas fileiras centrais (8,0 m
2
), totalizando 80 plantas/parcela. Os tratos culturais 

foram feitos de acordo com a necessidade da cultura e o desbaste foi realizado aos 15 dias 

após a semeadura, deixando-se duas plantas por cova, resultando em uma população de 

100.000 plantas ha
-1

. 

A adubação foi realizada atendendo às recomendações para o solo da área 

experimental, baseada na análise química do solo (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Dados de fertilidade do solo das áreas dos ambientes experimentais de avaliação 

no estado do Ceará. Fortaleza, CE, 2013. 

Determinação Baixo Acaraú Pentecoste 

MO (g/kg) 3,93 4,97 

pH (em água) 6,4 5,7 

P (mg/kg) 6,0 3 

k (cmolc/kg) 0,15 0,11 

Ca (cmolc/kg) 0,8 1,0 

Mg (cmolc/ kg) 0,8 0,9 

Na (cmolc/kg) 0,05 0,05 

Al (cmolc/kg) 0,05 0,10 

H + Al (cmolc/kg) 0,5 1,15 

S (cmolc/kg) 1,8 2,1 

V (%) 78 66 

m (%) 3 5 

 

Os tratos culturais consistiram de capinas para o controle de ervas daninhas. 

Foram aplicados inseticidas (Thiamethoxam) para o controle de insetos mastigadores 

(vaquinhas) e sugadores (mosca branca, cigarrinha), quando necessário, via pulverizador 

costal. 

A colheita foi realizada quando as vagens atingiam o ponto ideal de colheita, isto 

quando as sementes apresentaram de 60 a 70% de umidade, um pouco antes ou um pouco 

após o estádio em que param de acumular fotossintatos e iniciam o processo de desidratação 

natural, metodologia sugerida por Freire Filho et al. (2005). Vale salientar que a colheita foi 

realizada manualmente, sempre procurando, seguir um padrão de maturação para efeito de 

colheita, individualmente para cada genótipo. 
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3. Variáveis avaliadas 

Os genótipos foram avaliados após a colheita quanto ao comprimento de vagem 

verde (COMPVV), massa de vagem verde (MVV), massa de grãos de vagem verde (MGVV), 

número de grãos de vagem verde (NGVV), massa de 100 grãos verdes (M100GV), índice de 

grãos verdes (IDG), produtividade de vagens verdes (PRODVV) e produtividade de grãos 

verdes (PGV). Estas avaliações foram realizadas da seguinte forma: 

 

        
       

 
  

Em que: 

COMP5VV: comprimento total de cinco vagens verde, medido em cm com o auxílio de uma 

linha e régua. 

     
    

 
  

Em que: 

M5VV: massa total de cinco vagens verde, medida em gramas (g). 

      
     

 
  

Onde: 

MG5VV: massa de grãos de cinco vagens verde, medida em gramas (g). 

      
      

 
  

Em que: 

NGT5VV: número de grãos total de cinco vagens verde. 

       
     

 
      

 

       

     
     

 
   

 

       

As produtividades de vagens e grãos verdes, por fim, foram estimadas em kg ha
-1

, 

em razão da produtividade por planta na área útil de cada parcela. 

 

4. Análise de variância 

 

Realizaram-se as análises de variância conjuntas a fim de verificar o efeito da 

interação genótipo x ambiente, considerando-se as esperanças dos quadrados médios 

mostrados na Tabela 3. Com o objetivo de verificar a variabilidade entre os genótipos, 

realizou-se a correção do estande pelo método de covariância, usando o modelo definido pela 
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equação Yij = µ + gi + bj + β(Xij – X) + εij, onde Yij = produção observada do genótipo i na 

repetição j, µ = média geral do experimento, gi = efeito do genótipo i, bj = efeito do bloco j, 

(Xij – X) = desvio observado no estande e εij = erro aleatório. Os efeitos foram considerados 

fixos para blocos, ambientes, interação genótipo x ambiente, erro e genótipo (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Esperanças dos quadrados médios das diferentes fontes de variação (GL= graus de 

liberdade, FV=fontes de variação). Fortaleza-CE, 2013. 

FV GL SQ E(QM) F 

Blocos r-1 SQB σ
2
+ga σ

2
b - 

Ambientes (A) a-1 SQA σ
2
+ rσ

2
ga+g r σ

2
a QMA/QMGA 

Tratamentos (G) g-1 SQG σ
2
+rσ

2
ga+arσ

2
g QMG/QMGA 

G x A (a-1)(g-1) SQgxa σ
2
+rσ

2
ga QMGA/QMR 

Resíduo ga(r-1) SQR σ
2
 - 

Total gr-1 SQTo - - 

r = repetição; g = genótipos; SQB = soma de quadrados de bloco; SQG = soma de quadrado 

de genótipo; SQR = soma de quadrado do resíduo; SQTo = soma de quadrado total e σ
2
 = 

variância. 
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5. Parâmetros genéticos 

 

Foram obtidas estimativas sobre o coeficiente de determinação, coeficiente de 

variação genético, variâncias genéticas e ambientais. 

Para a obtenção das estimativas do coeficiente de determinação, utilizou-se a 

expressão: 

        
    

    
        

Em que: 

V(G): variância genética; 

V(F): variância fenotípica. 

A variância genética foi obtida por meio da equação: 

     
       

 
  

Em que: 

    : quadrado médio de genótipo; 

   : quadrado médio do resíduo; 

   = número de blocos. 

A variância fenotípica foi obtida pela equação: 

     
   

 
  

O coeficiente de variação genético foi obtido pela expressão: 

       
         

  
  

Em que: 

  : média do caráter. 

 

6. Efeitos diretos e indiretos dos componentes da produção sobre a 

produtividade de grãos verdes 

 

A análise de trilha foi realizada conforme Li (1975), para determinar os efeitos 

diretos e indiretos dos componentes de produção sobre a produtividade de grãos verdes. 

Esta análise foi baseada na estimativa da matriz dos coeficientes de correlações 

genéticas, onde de forma generalizada, os coeficientes de trilha são estimados a partir do 

sistema de equações X’X    = X’Y 

Em que:  
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X’Y =  

   
   
 
   

  

X’X =  

        
    
   

      
   

 
 

 
 

   

   =  

  

   
  

  

De modo que se obtenha: 

              
 
   . 

Em que: 

riy: correlação entre a variável principal (y) e a i-ésima variável explicativa; 

pi: medida do efeito direto da variável i sobre a variável principal; 

pjrij: medida do efeito indireto da variável i, via variável j, sobre a variável principal. 

O coeficiente de determinação do diagrama de trilha, por sua vez, é dado pela 

equação abaixo: 

R
2
 = p1r1y +p2r2y + ...+ pnrny  

O efeito residual, por fim, foi estimado pela equação abaixo: 

 
ε
           

 

O grau de multicolinearidade da matriz X'X foi estabelecido com base no seu 

número de condição (NC), que é a razão entre o maior e o menor autovalor da matriz 

(MONTGOMERY e PECK, 1981). Se NC<100, a multicolinearidade foi tida como fraca e 

não constituiu problema sério na análise. Se 100<NC<1.000, a multicolinearidade foi 

considerada de moderada a forte, e NC>1.000 foi indicativo de multicolinearidade severa. A 

análise dos autovalores da matriz foi feita para identificar a natureza aproximada da 

dependência linear existente entre os caracteres e detectar aqueles que contribuíram para o 

aparecimento da multicolinearidade (Belsley et al., 1980). Os caracteres que apresentaram os 

maiores elementos nos autovetores associados aos menores autovalores foram os que mais 

contribuíram para este aparecimento. 

Para todos os testes foram considerados os níveis mínimos de significância de 5%. 

Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa computacional Genes 

(Cruz, 2006). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

1. Interação genótipo x ambiente 

 

Foram encontradas respostas diferenciadas dos genótipos aos ambientes de cultivo 

para a maioria dos caracteres avaliados, com exceção do comprimento de vagens verdes e 

índice de grãos (Tabela 4). Também foi observada diferença significativa entre os genótipos 

para os dois ambientes avaliados, tanto para produtividade, como para seus componentes de 

rendimento. Estas respostas mostram a presença de diferenças entre os genótipos e o efeito do 

ambiente sobre cada genótipo. Desta forma, indicando-se a realização da análise de trilha para 

cada ambiente testado. 

O efeito da interação genótipo x ambiente favorece as alterações nas 

características genéticas, fisiológicas e morfológicas de cada genótipo avaliado, promovendo, 

segundo Santos et al. (2009), respostas de produtividades diferentes entre genótipos dentro de 

cada ambiente. Estas respostas são semelhantes às relatadas por Rocha et al. (2012), quando 

trabalharam com adaptabilidade e estabilidade de genótipos de feijão-caupi para a produção 

de feijão-verde em Teresina-PI, onde os genótipos responderam de modo diferente a variação 

do ambiente. Enfatizando ainda mais a necessidade de se realizar estudo de análise de trilha 

para cada ambiente. 
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Tabela 4. Resumo da análise de variância dos caracteres comprimento de vagens verdes (COMPVV), massa de vagens verdes (MVV), massa de 

grãos por vagem verde (MGVV), número de grãos por vagem verde (NGVV), massa de 100 grãos (M100G), índice de grãos verdes (IDG), 

produtividade de vagens verdes (PRODVV) e produtividade de grãos verdes (PGV) de 16 genótipos de feijão-caupi, avaliados para a produção 

de feijão-verde. (GL= graus de liberdade, FV=fontes de variação). Fortaleza, CE, 2013. 

FV 

Quadrado Médio 

GL COMPVV MVV MGVV NGVV M100G IDG PVV PGV 

Genótipos (G) 15 4,98
ns

 25,46** 4,75** 9,50* 160,20** 275,34
ns

 2589417,73* 892715,45* 

Ambiente (A) 1 92,22** 59,36** 3,35** 0,22
ns

 139,27** 626,40** 15479589,83** 1985060,50** 

G x A 15 3,43** 3,06* 1,15** 2,98** 33,95** 152,75** 1290997,14** 646756,87** 

Média  22,24 8,73 5,40 15,12 35,84 63,46 2531,23 1467,38 

QMr
+
/QMr

-
  1,14 1,12 1,09 1,75 2,01 1,47 3,84 2,01 

CV (%)  4,60 13,76 11,12 7,43 10,24 9,47 24,49 26,68 

ns
 Não significativo 

**
; 

*
 Significativo a 1 e 5% de probabilidade, respectivamente pelo teste F. 
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Avaliando os genótipos dentro de cada ambiente foi observado resposta 

significativa para os caracteres massa de vagem verde, massa de grãos de vagens verde, 

número de grãos por vagem verde, massa de 100 grãos, produtividade de vagem verde e 

produtividade de grãos verdes, demonstrando-se, presença de diferenças entre os genótipos 

avaliados e comportamento diferencial das variáveis dos genótipos em cada ambiente (Tabela 

4). 

Linhares (2007), quando trabalhou com genótipos de feijão-caupi para a produção 

de grãos secos, relatou que os genótipos apresentaram respostas diferenciadas ao ambiente 

para número de vagens por planta, número de grãos por vagem e peso seco de grãos. Da 

mesma forma, Rocha et al. (2012), quando avaliaram genótipos de feijão-caupi para a 

produção de feijão-verde encontraram interações para as variáveis produtividade de vagens 

verdes, produtividades de grãos verdes e índice de grãos verdes. 

Com relação à precisão experimental em estudos de composição dos efeitos 

diretos e indiretos, Cruz e Regazzi (2004) relatam que o ambiente influencia nos efeitos dos 

componentes primários sobre a produção, sendo, portanto, importante o número de ambientes 

testados. A este respeito, Cargnelutti Filho et al. (2010) acrescentam que os resustados de 

experimentos realizados em apenas um ambiente pode fornecer informações equivocadas por 

não considerar a variabilidade ambiental entre anos e épocas de cultivo, dentro de um mesmo 

local. 

As alterações nos efeitos diretos e indiretos dos componentes de produtividade são 

provocadas devido ao efeito da interação genótipo x ambiente. A este respeito, Ribeiro et al. 

(2003), avaliando o feijão comum em duas safras, sugeriram, devido a presença da interação 

significativa para genótipos x anos, a realização da análise de trilha para cada situação. 

Trabalhando em diferentes épocas de semeaduras com soja, Carvalho et al. 

(2002), também encontraram interações significativas entre genótipos e épocas de 

semeaduras, indicando a realização deste estudo para cada combinação de efeitos. 

O coeficiente de variação variou de 4,6% (COMPVV) a 26,68% (MGV) (Tabela 

4). Bertini et al. (2009), trabalhando com feijão-caupi, encontraram coeficientes de variação 

com valores próximos aos relatados neste trabalho, variando de 4,89 a 38,91%, para 

comprimento da vagem e produtividade, respectivamente, sendo considerados valores de 

baixo a médio, indicando, deste modo, boa precisão experimental para todos os caracteres 

avaliados. 

 

2. Parâmetros genéticos 
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O coeficiente de variação genético variou de 4,41% para IDG a 19,17% para 

MVV no Baixo Acaraú. Em Pentecoste essa variação de 3,20% para COMPVV a 31,86 para 

MGV (Tabela 5). Os valores indicam a existência de diferenças entre os genótipos de feijão-

caupi estudados, indicando possibilidade de seleção. 

Dos componentes de rendimento, no Baixo Acaraú, o que apresentou maior 

coeficiente de variação genético foi massa de vagens verdes (CVg = 19,17). Já para 

Pentecoste foi produtividade de grãos verdes (CVg = 31,86). As elevadas estimativas do 

coeficiente de variação genético, segundo Teixeira et al. (2007), são devido à diferenças entre 

genótipo inerente aos materiais testados, em razão de cada um deles contribuir com uma 

identidade genética distinta. 

Os caracteres que mais contribuíram no coeficiente de variação genético foram 

massa de vagens verde e produtividade de grãos verde. Avaliando parâmetros genéticos em 

genótipos de feijão-caupi para a produção de feijão verde em Teresina-Pi, Andrade et al. 

(2010), encontraram coeficiente de variação genético alto para produtividade de vagens 

frescas e produtividade de grãos frescos. 
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Tabela 5. Parâmetros genéticos para as variáveis respostas analisadas em diferentes genótipos de feijão-caupi para a produção de feijão verde, 

para os dois ambientes de cultivo. Fortaleza-CE, 2013. 

Descrição COMPVV MVV MGVV NGVV M100G IDG PRODVAG PGV 

Baixo Acaraú 

CVg (%) 4,75 19,17 17,93 5,61 13,26 4,41 14,54 16,38 

CVg/CVe 0,96 1,36 1,53 0,66 1,11 0,54 0,81 0,69 

σ
2
g 1,03 2,38 0,88 0,71 21,28 8,39 100746,07 48373,95 

σ
2
e 1,12 1,28 0,37 1,62 17,42 28,59 155381,99 102258,03 

H
2
 (%) 78,64 88,16 90,35 63,76 83,01 54,00 72,17 65,42 

Pentecoste 

CVg (%) 3,20 16,48 12,45 8,77 13,46 16,68 29,67 31,86 

CVg/CVe 0,75 1,21 1,05 1,38 1,26 1,34 1,03 1,10 

σ
2
g 0,55 3,20 0,59 1,77 30,42 129,30 986093,56 314992,08 

σ
2
e 0,98 2,17 0,54 0,92 19,27 72,49 929333,44 262248,83 

H
2
 (%) 60,01 85,52 81,47 88,44 86,33 87,71 80,93 82,77 

CVg: coeficiente de variação genético; CVg/CVe: razão entre coeficiente de variação genético e coeficiente de variação ambiental; σ
2
g: variância 

genética; σ
2
e: variância ambiental e H

2
 (%): herdabilidade no sentido amplo em percentagem. 
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Estudando variabilidade genética e correlações em feijão-caupi na produção de 

feijão-verde, Souza et al. (2007), também encontraram coeficientes de variação genético 

superiores para produção (20,86%). Assim, a produtividade de grãos verdes pode ser indicada 

para a realização da seleção de genótipos superiores, por apresentar alta variabilidade 

genética, tendo-se, portanto, maior probabilidade de sucesso no processo seletivo. 

A relação CVg/CVe variou de 0,54 para IDG a 1,53 para MGVV em Baixo 

Acaraú e variou de 0,75 para COMPVV a 1,38 para NGVV em Pentecoste. Em relação à 

razão CVg/CVe, Souza et al. (2007) encontraram resultados semelhantes, com valores 

variando de 0,66 a 1,68, acrescentando que os valores maiores que a unidade, implicam em 

situações favoráveis a seleção, uma vez que o fator genético é superior ao ambiental. As 

variáveis avaliadas apresentaram CVg/CVe distintas para os dois ambientes avaliados, 

demonstrando efeitos ambientais diferentes em cada local, afetando, desta forma, o processo 

de seleção de genótipos superiores. Nesse caso, estratégias de melhoramento específicas 

podem ser usadas para cada ambiente em questão. 

Quando se avalia o coeficiente de determinação genotípico em Baixo Acaraú, as 

variáveis comprimento de vagens verde, número de grãos por vagem verde e índice de grãos 

verde apresentaram estimativas inferiores a 80%. Em Pentecoste, apenas a variável 

comprimento de vagem verde apresentou estimativa inferior a 80%. Estes valores de 

coeficientes de determinação genotípicos quando são baixos, segundo Lana et al. (2003), 

indica maior influência das condições ambientais, dificultando o trabalho de melhoramento 

genético. 

 

3. Efeitos diretos e indiretos dos componentes de rendimento sobre a produção 

 

O número de condição das matrizes dos caracteres independentes foi inferior a 

100, mostrando haver multicolinearidade fraca entre estes caracteres. Portanto, segundo 

Coimbra et al. (2005) quando o grau de multicolinearidade for considerado fraco, não se 

constitui problema sério para a realização da análise de trilha, sendo esta realizada com maior 

precisão. 
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Tabela 6 - Estimativa dos efeitos diretos e indiretos dos componentes de produção 

comprimento de vagens verdes, massa de vagens verdes, massa de grãos de vagens verdes, 

número de grãos vagens verdes, massa de 100 grãos verdes, índice de grãos verdes e 

produtividade de vagens verdes sobre a produtividade de grãos verdes nos ambientes de Baixo 

Acaraú e Pentecoste. Fortaleza, CE, 2013. 

Caracteres 
Estimativas da correlação 

Baixo Acaraú Pentecoste 

Comprimento de vagem verde   

   

Efeito direto sobre produtividade de 

grãos verdes 
-0,55 0,024 

Efeito indireto via MVV -0,33 -0,042 

Efeito indireto via MGVV 9,27 -0,004 

Efeito indireto via NGVV -1,78 0,001 

Efeito indireto via M100G -3,52 -0,026 

Efeito indireto via IDG 0,33 -0,072 

Efeito indireto via PRODVAGV 0,26 0,083 

Total 0,20 -0,036 

Massa de vagem verde   

   

Efeito direto sobre produtividade de 

grãos verdes 
-4,39 -0,091 

Efeito indireto via COMPVV -0,48 0,011 

Efeito indireto via MGVV 10,33 -0,02 

Efeito indireto via NGVV -1,29 0,0007 

Efeito indireto via M100G -4,67 0,043 

Efeito indireto via IDG 0,47 -0,10 

Efeito indireto via PRODVAGV 0,31 0,021 

Total 0,28 -0,14 

Massa de grãos de vagem verde   

   

Efeito direto sobre produtividade de 

grãos verdes 
10,84 -0,044 
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Efeito indireto via COMPVV -0,47 0,002 

Efeito indireto via MVV -4,18 -0,050 

Efeito indireto via NGVV -1,41 0,0007 

Efeito indireto via M100G -4,84 0,10 

Efeito indireto via IDG 0,08 0,071 

Efeito indireto via PRODVAGV 0,23 0,13 

Total 0,25 0,21 

Número de grãos de vagens verde   

   

Efeito direto sobre produtividade de 

grãos verdes 
-2,22 0,003 

Efeito indireto via COMPVV -0,44 0,011 

Efeito indireto via MVV -2,55 -0,023 

Efeito indireto via MGVV 6,88 -0,010 

Efeito indireto via M100G -1,56 -0,054 

Efeito indireto via IDG -0,084 0,026 

Efeito indireto via PRODVAGV 0,25 -0,24 

Total 0,26 -0,29 

Massa de cem grãos   

   

Efeito direto sobre produtividade de 

grãos verdes 
-5,22 0,13 

Efeito indireto via COMPVV -0,37 -0,005 

Efeito indireto via MVV -3,92 -0,03 

Efeito indireto via MGVV 10,04 -0,03 

Efeito indireto via NGVV -0,66 -0,001 

Efeito indireto via IDG 0,15 0,058 

Efeito indireto via PRODVAGV 0,15 0,34 

Total 0,16 0,46 

Índice de grãos verde   

   

Efeito direto sobre produtividade de 

grãos verdes 
-1,36 0,19 
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Efeito indireto via COMPVV 0,13 -0,009 

Efeito indireto via MVV 1,54 0,047 

Efeito indireto via MGVV -0,69 -0,01 

Efeito indireto via NGVV -0,13 0,0004 

Efeito indireto via M100G 0,59 0,039 

Efeito indireto via PRODVAGV -0,30 0,10 

Total -0,21 0,36 

Produtividade de vagem verde   

   

Efeito direto sobre produtividade de 

grãos verdes 
0,79 0,88 

Efeito indireto via COMPVV -0,18 0,002 

Efeito indireto via MVV -1,72 -0,002 

Efeito indireto via MGVV 3,18 -0,006 

Efeito indireto via NGVV -0,70 -0,0008 

Efeito indireto via M100G -1,02 0,050 

Efeito indireto via IDG 0,52 0,022 

Total 0,86 0,95 

Coeficiente de determinação 0,90 0,97 

Efeito da variável residual 0,31 0,15 
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O coeficiente de determinação (R
2
) e o efeito residual indicam o quanto das 

variáveis explicativas determinam a variável básica produtividade de grãos verdes. O 

coeficiente de determinação foi de 0,90 e 0,97 e o efeito residual de 0,31 e 0,15 para Baixo 

Acaraú e Pentecoste, respectivamente. 

Analisando o coeficiente de correlação em Baixo Acaraú, é possível verificar que 

a produtividade de grãos verdes está correlacionada positivamente com os caracteres 

comprimento de vagem verde (0,20), massa de vagem verde (0,28), massa de grãos de vagem 

verde (0,25), número de grãos de vagem verde (0,26), massa de cem grãos verdes (0,16) e 

produtividade de vagens verdes (0,86). Isso indica que aumentos nestes caracteres refletem de 

modo positivo na produtividade de grãos verdes, e negativamente com índice de grãos verdes 

(-0,21), ou seja, quanto maior o índice de grãos verdes menor será a produtividade de grãos 

verdes, porém são correlações de baixa magnitude. 

Em Pentecoste, os caracteres massa de grãos de vagem verde (0,21), massa de 

cem grãos verdes (0,46), índice de grãos verdes (0,36) e produtividade de vagens verdes 

(0,95) apresentaram correlação positiva com a produtividade de grãos verdes. Já os caracteres 

comprimento de vagens verde (-0,036), massa de vagem verde (-0,14) e número de grãos de 

vagens verdes (-0,29) apresentaram correlação negativa com a produtividade de grãos verdes. 

Com base nestes resultados, o componente de produção de maior efeito sobre a 

produtividade de grãos verdes nos ambientes avaliados foi a massa de grãos de vagem verde, 

massa de cem grãos verdes e produtividade de vagens verdes, mas com estimativas de baixas 

magnitudes. Resultados semelhantes foram relatados por Ramos Júnior et al. (2005), 

trabalhando com feijão comum, em que os componentes do rendimento que apresentaram 

maior influência com a produtividade foram o peso de cem grãos e o número de grãos por 

vagem. Já Andrade et al. (2010), trabalhando com feijão-caupi para a produção de feijão 

verde em Teresina-PI, encontraram correlações entre os componentes de produção índice 

grãos verdes (r=0,61), peso de 100 grãos verde (r=0,77) e peso de vagens verdes (r=0,98) e a 

produtividade de grãos verde em magnitudes superiores aos relatados neste trabalho. 

Diante do exposto, observa-se que os resultados de correlação entre os 

componentes de produção e a produtividade de grãos verdes, para cada ambiente, se 

correlacionam com magnitudes diferentes, este fato pode ser promovido por fatores 

ambientais, tais como composição química do solo diferente para cada ambiente em questão 

(Tabela 6), época de semeadura e outros. Desta forma, as diferentes magnitudes de correlação 

encontradas no presente trabalho pode ser atribuída ao fato de serem estimadas em diferentes 
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ambientes (RIBEIRO et al., 2001). Com isto, Santos e Vencovsky (1986) acrescentam que 

novas correlações devem ser estimadas para auxiliar na condução do trabalho. 

Considerando os efeitos diretos sobre a produtividade de grãos verdes em Baixo 

Acaraú, a massa de grãos de vagem verde foi o caráter que apresentou o maior efeito (10,84), 

seguido por produtividade de vagem verde (0,79). Já os caracteres comprimento de vagens 

verde (-0,55), massa de vagem verde (-4,39), número de grãos de vagens verde (-2,22), massa 

de cem grãos (-5,22) e índice de grãos (-1,36) apresentaram efeitos negativos sobre a 

produtividade de grãos verdes e de baixa a média magnitude. 

Em Pentecoste, o comprimento de vagem verde (0,024), massa de cem grãos 

verdes (0,13), índice de grãos verdes (0,19) e produtividade de vagens verdes (0,88) 

apresentaram efeito positivo direto sobre a produtividade de grãos verdes. Nos componentes 

massa de vagem verde (-0,091) e massa de grãos de vagem verde (-0,044), o efeito direto foi 

negativo e de baixa magnitude. O caractere número de grãos de vagens verde (0,003) 

apresentou efeito direto considerado nulo. 

Estes resultados demonstram que os efeitos diretos dos componentes de produção 

sobre a produtividade de grãos verdes variou em função do ambiente. Contudo, ao se enfatizar 

a importância da realização dessas avaliações nos diferentes ambientes, evita-se, sobretudo, os 

equívocos na seleção dos melhores genitores. Trabalhos desenvolvidos por Ribeiro et al. 

(2003) com feijão comum para a produção de grãos secos, provenientes de duas safras, 

mostram variações nos efeitos diretos em função da variação dos genótipos, locais e anos. 

Os efeitos indiretos, por sua vez, apresentaram resultados variados, de baixa a alta 

magnitude e positivos e negativos. Nesse aspecto, estes resultados foram discrepantes aos 

relatados por Kurek et al. (2001), onde encontraram uma tendência de efeitos indiretos 

negativos, isto implica, segundo esses autores, uma correlação negativa, isto é, caracteres em 

sentido contrário, o aumento de um corresponde a diminuição do outro. Os mesmos autores 

acrescentam ainda que este fato pode ser atribuído à competição intrínseca da planta por 

fotoassimilados e aos fatores ambientais. 

De modo geral, neste trabalho, para Baixo Acaraú, a seleção por meio de 

caracteres com efeitos indiretos a ser praticada entre os componentes do rendimento, parece 

ser uma boa estratégia para o progresso genético, uma vez que, uma parte dos componentes 

estudados, os efeitos indiretos apresentaram efeitos positivos e de alta magnitude. É o caso do 

caráter massa de grãos de vagem verde que apresentou efeito indireto em relação a 

comprimento de vagens verde (9,27) e em relação a massa de vagem verde (10,33). Com 

resultados semelhantes aos encontrados neste trabalho, Cabral et al. (2011) indicaram a 
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realização da seleção indireta, uma vez que os efeitos indiretos encontrados foram elevados, 

sendo, portanto, um indicativo da viabilidade da seleção indireta para obtenção de ganhos 

para o caráter de maior importância primária. 

Já para o ambiente de Pentecoste, os efeitos indiretos foram negativos e de baixa 

magnitude, não se indicando a seleção indireta como uma boa estratégia de seleção. Esta 

discrepância de respostas em relação aos ambientes avaliados assegura a importância da 

realização destes estudos em mais de um ambiente, evitando-se, portanto, equívocos no 

processo de seleção, prejudicando o progresso genético nos trabalhos de melhoramento 

genético de plantas. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 

A seleção de genótipos mais produtivos em Baixo Acaraú deve ser realizada por 

meio de seleção indireta do componente massa de grãos de vagem verde. 

A seleção de genótipos mais produtivos em Pentecoste deve ser realizada por 

meio de seleção indireta do componente produtividade de vagens verdes. 
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