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O cultivo do feijão-caupi vem se expandindo para regiões de cultivo mais tecnificado no 

Brasil, demandando o desenvolvimento de cultivares que apresentem, além de alta 

produtividade, características agronômicas que atendam às exigências dos produtores e do 

mercado consumidor. O objetivo deste presente trabalho foi avaliar o valor de cultivo (VC) de 

genótipos selecionados de feijão-caupi em ambientes de Minas Gerais e Mato Grosso. Os 

ensaios foram conduzidos em 2013 e 2014, em Jaíba-MG, Janaúba-MG, Sete Lagoas-MG, 

Primavera do Leste-MT e Nova Ubiratã-MT. Foram avaliadas 15 linhagens-elite e cinco 

cultivares de feijão-caupi de porte ereto e semiereto. O delineamento experimental foi o de 

blocos casualizados, com quatro repetições. Os dados obtidos foram submetidos à análise de 

variância conjunta e as diferenças entre as médias avaliadas pelo teste de Scott-Knott, a 5% de 

significância. Verificou-se efeito significativo para a interação entre genótipos e ambientes. 

Os genótipos MNC04-769F-30, MNC04-769F-48, MNC04-782F-104, MNC04-795F-153, 

MNC04-795F-154, MNC04-795F-155, MNC04-795F-159, BRS Tumucumaque e BRS Itaim 

não apresentaram diferença significativa quanto ao VC entre os ambientes avaliados, ou seja, 

mantiveram o mesmo comportamento fenotípico, mesmo em locais diferentes. As linhagens 

MNC04-792F-144, MNC04-795F-168 e as cultivares BRS Guariba, BRS Novaera, BRS 

Itaim e BRS Cauamé apresentaram maiores valores médios de VC. 
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