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O feijão é uma cultura de grande importância socioeconômica para o Brasil, na safra 2012/2013 

alcançou uma produção de 2,8 milhões de toneladas. É cultivado em quase todos os Estados 

brasileiros, em diferentes sistemas de cultivo e épocas de semeadura, submetendo a cultura a 

diversas condições ambientais. Por este motivo os programas de melhoramento de feijão buscam 

incessantemente novas cultivares, cada vez mais produtivas, menos sensíveis aos estresses 

bióticos e abióticos, com características que atendam ao mercado consumidor e apresentem  

ampla adaptabilidade e estabilidade de produção. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi 

estudar os parâmetros de adaptabilidade e estabilidade fenotípica e avaliar o incremento na 

produtividade de grãos em genótipos de feijão preto desenvolvidos pelos programas brasileiros 

de melhoramento genético entre os anos de 1960 a 2013. Os experimentos foram realizados 

considerando 38 cultivares e duas linhagens em quatro ambientes (Coimbra e Viçosa na seca e 

no inverno de 2013), usando um delineamento em blocos casualizados com três repetições. As 

parcelas experimentais foram constituídas de quatro linhas de três metros de comprimento, 

espaçadas 0,5 m. A característica utilizada para o estudo foi produtividade de grãos (kg ha
-1

), 

obtida pela pesagem das duas fileiras centrais da parcela. Os resultados foram submetidos as 

análises de variância individual de cada ambiente, seguida da análise conjunta. Foi realizado 

teste de agrupamento de Scott-Knott (1974) a 5% de probabilidade para cada ambiente. Para o 

estudo da adaptabilidade e estabilidade, foi utilizada a metodologia proposta por Eberhart & 

Russell (1966), a qual baseia-se na análise de regressão linear. Todas as análises foram 

processadas no software Genes. A análise conjunta revelou efeito significativo para todas as 

fontes de variação testadas. O efeito significativo da interação cultivares x ambientes revela que 

as cultivares tem resposta diferenciada em relação às mudanças de ambiente. Essa alteração 

ocorre devido às condições edafoclimáticas diferentes dos locais e safras de avaliação e também 

devido a estrutura genética diferenciada dos genótipos estudados. A média geral de 

produtividade de grãos foi de 2.797 kg ha
-1

 e o coeficiente de variação observado de 10,45%, 

estando dentro dos padrões para a cultura do feijão. Ainda, os resultados permitiram evidenciar 

que houve incremento efetivo na produtividade de grãos proporcionado pela recomendação de 

novas cultivares pelos programas de melhoramento de feijão do Brasil nas últimas cinco 

décadas. Além disso, a análise da interação GxA indicou que as cultivares recomendadas após o 

ano de 2005 foram as que apresentaram conjuntamente altas produtividades de grãos, ampla 

adaptabilidade e alta previsibilidade de comportamento. 
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