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Adaptabilidade e estabilidade da densidade de zinco no grão de genótipos 

de feijão-caupi determinada via análise GGE biplot 
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A biofortificação é uma estratégia que visa melhorar a qualidade nutricional dos alimentos via 

melhoramento genético. Um dos minerais que é objeto da biofortificação em feijão-caupi é o 

zinco. Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a adaptabilidade e a estabilidade 

da densidade de zinco nos grãos de 12 genótipos de feijão-caupi. As avaliações foram 

realizadas em quatro ambientes da região Meio-Norte do Brasil. Adotou-se o delineamento de 

blocos completos casualizados com três repetições. Amostras de grãos de cada genótipo 

foram trituradas e as farinhas foram submetidas a análise da densidade de zinco em 

espectrofotômetro de absorção atômica de chama. Foram realizadas análises de variância 

individual e conjunta e de adaptabilidade e estabilidade da densidade de zinco no grão via 

análise GGE biplot. Os genótipos e ambientes apresentaram diferenças (p<0,01) pelo teste F. 

Os genótipos apresentaram comportamento diferencial nos ambientes para a densidade de 

zinco no grão. A cultivar BRS Xiquexique foi considerada o genótipo ideal por apresentar alta 

densidade de zinco no grão e por ser o mais estável, seguido das linhagens MNC04-774F-78 e 

MNC04-782F-108. O ambiente considerado mais discriminante em relação aos genótipos foi 

Parnaíba-PI. Parnaíba-PI e Campo Grande do Piauí-PI foram os ambientes mais 

representativos da região Meio-Norte. Parnaíba-PI foi o ambiente ideal para a seleção de 

genótipos adaptados à alta densidade de zinco no grão. 
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