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No estado do Acre, o cultivo do feijoeiro-comum é praticado, essencialmente, por 

pequenos produtores que cultivam áreas em torno de dois hectares. No entanto, a expansão 

da cultura está condicionada a fatores como: baixo uso de insumos e baixa produtividade. 

Levando em consideração a importância da cultura do feijoeiro, e a diversidade de 

condições ambientais que se encontra a Região Vale do Juruá, é estabelecida uma grande 

interação entre cultivar e ambiente, nesse sentido é de extrema importância à realização de 

estudos de avaliação do comportamento de cultivares de feijoeiro-comum x ambiente, 

assim sendo, o trabalho objetivou identificar entre os diferentes genótipos de feijoeiro-

comum, avaliados quantos as características agronômicas, os genótipos que mais se 

adaptam as condições edafoclimáticas da Região Vale do Juruá, consequentemente 

gerando aumento no rendimento de grãos e na oferta deste alimento básico a um preço 

mais acessível. O experimento foi conduzido na zona rural da cidade de Cruzeiro do Sul – 

AC. O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados, formado por 22 

tratamentos com três repetições. As parcelas foram dimensionadas em 2,00 m x 5,0 m = 

10,0 m
2
 e constaram de quatro fileiras de 5 m de comprimento, tendo como área útil às 

duas fileiras centrais. O espaçamento entre fileiras utilizado foi de 0,50 m e dentro da 

fileira, o espaçamento foi de 0,25 m entre covas o que resultou em 20 covas. As 

características avaliadas foram: altura de inserção das primeiras vagens (AIPV), altura da 

planta (AP), florescimento (FLOR), tipo de planta, acamamento, arquitetura de planta, 

rendimento de grãos, valor de cultivo (VC), número de vagens por planta (NVP), número 

de sementes por planta (NSP), massa de 100 grãos. Com exceção das características altura 

de planta (AP) e altura de inserção da primeira vagem (AIPV), arquitetura de planta (ARQ) 

e valor de cultivo (VC) o efeito de genótipo foi significativo (p<0,05) pelo teste de F para 

as demais características avaliada sendo uma evidência da existência de variabilidade 

genética entre os genótipos avaliados. O coeficiente de variação (CV) variou de 6,36% 

para FLOR a 22,78% para VC estes valores de CV estão dentro dos limites aceitáveis para 

cultura do feijoeiro-comum. Os valores estimados para herdabilidade (h
2
) variaram de 

32,21% para valor de cultivo a 89,93% para a característica número médio de 

vagens/planta (NVP). A linhagem CNFC 10429 e os híbridos BRS CAMPEIRO e BRS 

PITANGA foram os genótipos que obtiveram maior rendimento de grãos e uma boa 

adaptação ao ambiente avaliado.  
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