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O feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) é a leguminosa mais produzida na região Norte 

e Nordeste do Brasil, onde tem grande importância socioeconômica. Com a expansão das 

áreas de cultivo para outras regiões mais tecnificadas cresceu também o interesse por 

cultivares com características comerciais mais adequadas. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar o comprimento de vagens e o índice de grãos de linhagens-elite de feijão-caupi de 

portes ereto e semiereto. O trabalho foi conduzido nos municípios de Jaíba, Janaúba e Sete 

Lagoas, no Estado de Minas Gerais, e Primavera do Leste e Nova Ubiratã, no Estado do Mato 

Grosso, em 2013 e 2014. O ensaio delineado em blocos casualizados, com quatro repetições e 

20 tratamentos (15 linhagens-elite e cinco cultivares comerciais de portes ereto e semiereto). 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância conjunta e as médias agrupadas 

pelo teste de Scott-Knott (p=0.05). O comprimento de vagens não é influenciado pela 

interação genótipo x ambiente. A linhagem MNC04-795F-154 e as cultivares BRS 

Tumucumaque e BRS Cauamé apresentam as maiores médias para o comprimento de vagens 

e índice de grãos, alcançando valores de 20,9 e 21,5 cm, e 75,2 e 76,2 %, respectivamente. 
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