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A obtenção de linhagens de feijão de alta produtividade de grãos é um trabalho árduo, pois trata-

se de um caráter poligênico com acentuada influência ambiental. Assim, para a recomendação de 

uma nova cultivar, as linhagens devem ser avaliadas em ambientes representativos da região para 

a qual se deseja fazer a recomendação. Ao avaliar um conjunto de linhagens em vários 

ambientes, surge um componente adicional denominado interação entre os efeitos genotípicos e 

os ambientais que influencia seu valor fenotípico. A ocorrência desta interação dificulta a 

tomada de decisão na recomendação de cultivares, uma vez que as linhagens podem apresentar 

comportamento diferencial nos ambientes onde foram avaliadas. Análises de adaptabilidade e 

estabilidade possibilitam a identificação de linhagens de desempenho previsível e que sejam 

responsivas às variações ambientais, auxiliando no processo de recomendação de cultivares.São 

várias as metodologias de análises de adaptabilidade e estabilidade disponíveis na literatura. 

Alguns desses métodos, como os baseados em análise de regressão, apresentam difícil 

interpretação e conclusão, já que vários são os parâmetros a serem analisados. Assim, o objetivo 

com este trabalho foi avaliar a capacidade da Lógica Fuzzy como ferramenta auxiliar na tomada 

de decisão visando arecomendação de cultivares em programas de melhoramento. Foram 

utilizados dados de produtividade de grãos de 25 linhagens de feijão vermelho avaliadas em 

nove ambientes da Zona da Mata de Minas Gerais. Os dados de produtividade de grãos foram 

submetidos à análise de variância individual e conjunta e de adaptabilidade e estabilidade pelo 

método de Eberhart e Russel. Foi desenvolvido um controlador fuzzy baseado nos parâmetros 

obtidos por este método (média da cultivar, a medida da adaptabilidade expressa pelo coeficiente 

de regressão β1 e a medida de estabilidade expressa pelo coeficiente de determinação R
2
) , em 

que, para cada parâmetro de decisão, foi gerada uma função de pertinência que, em conjunto,  

permitiu classificar cada linhagem avaliada. A combinação das funções de pertinência de cada 

parâmetro em regras fuzzy linguísticas permitiu determinar o comportamento dos genótipos 

avaliados quanto ao seu descarte ou recomendação para condições gerais ou específicas. Uma 

vez desenvolvido o controlador fuzzy ideal, os dados dos experimentos foram submetidos a este 

controlador de forma a determinar o comportamento das linhagens e identificar qual deveria ser 

recomendada para uma determinada região.Verificou-se que 10 linhagens apresentaram ampla 

adaptabilidade, enquanto que somente a linhagem 15 apresentou adaptabilidade a ambientes 

desfavoráveis.A lógica fuzzy apresenta-se como uma ferramenta auxiliar aos programas de 

melhoramento visando a recomendação de novas cultivares.    

 

Palavras chave: Lógica Fuzzy, Adaptabilidade e Estabilidade, Phaseolus vulgaris. 

 

Agradecimentos: À FAPEMIG, CAPES e CNPq pela concessão de auxílio financeiro. À 

Universidade Federal de Viçosa pelo apoio institucional.    


