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O feijão-caupi (Vigna unguiculata) é uma leguminosa utilizada na alimentação humana mais 

cultivadas no semi-árido. É uma espécie rústica bem adaptada às condições de clima e solo da 

região nordeste e ao mesmo tempo possuidora de uma grande variabilidade genética. O objetivo 

do presente trabalho foi avaliar o desempenho morfoagronômicas das diferentes cultivares de 

feijão caupi crioulos coletados na região do Cariri Cearense. O experimento foi realizado no 

campo experimental na Universidade Federal do Cariri, Campus Crato- CE. O experimento foi 

instalado em março de 2013. Foram utilizadas as cultivares Canapu Quitaius, Coruja, Coruja 

Vagem Roxa, Rosinha, Pingo de Ouro, Francisco de Assis, Comércio Crato, Beira Rio, Zé 

Matias, Sempre Verde, Costelão, G. Francisco de Assis, Clarinho, Canapu Ligeiro e Canapu 

Verdadeiro, coletados na região do Cariri Cearense. O delineamento experimental em blocos 

casualizados, 15 tratamentos e quatro repetições. Foram abertas covas com espaçamento de 50 

cm entre plantas e 50 cm entre linhas. Cada bloco contendo 30 linhas, com 5 metros de 

comprimento e 10 covas. O plantio foi manual e as sementes foram distribuídas nos blocos, 

utilizando duas linhas para cada variedade. Para determinar a ordem de semeadura foi realizado 

o sorteio no programa Genes (2009), determinando o número e a linha que cada variedade 

ocupou nos blocos. A semeadura foi conduzida utilizando três e quatro sementes por cova de 

forma alternada. Os dados foram avaliados através do programa Genes (2009) e submetidos à 

análise de variância de acordo com o modelo estatístico Yij =  + gi + bj + ij. Foram realizadas 

duas colheitas. Avaliaram-se as características; Altura das Plantas (ALTP), Número de vagens 

por planta (NVP), Número total de Sementes (NTS) e Produtividade (PROD). Tendo em vista os 

resultados analisados, a cultivar que obteve maior altura das plantas foi Feijão Grande (2,32 m), 

seguida por Costelão (2,29 m) e a menor média foi observada no Canapu Ligeiro (0,66m). A 

diferença encontrada entre as cultivares para o NVP foi muito grande, podendo ser atribuída à 

variabilidade genética das cultivares, sendo que a Canapu Ligeiro apresentou maior media 

(15,41), seguida por Curuja vagem Roxa e Comercial Crato ambas com medias (14,83). No 

quesito número total de sementes a cultivar Zé Matias obteve maior média (1716,25), seguida do 

Clarinho (1155,25) e Sempre Verde (1023,5) e com menor resultado Beira Rio (187,5). Para a 

característica agronômica mais desejada, produtividade (PROD), destacam-se as cultivares 

Feijão Grande (893,5 Kg.ha
-
¹), Costelão (791,25 Kg.ha

-
¹), Canapu Ligeiro (678 Kg.ha

-
¹). As 

cultivares Feijão Grande, Costelão e Canapu Ligeiro com maior produtividade, alem de boa 

conformidade para as demais características são as mais indicadas para dar seguimento a um 

programa de melhoramento ou cultivo na região do cariri cearense. 
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