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    O presente estudo teve como objetivo avaliar a interação genótipo por ambiente para o 

rendimento de grãos em linhagens de feijoeiro do grupo branco, desenvolvidas pelo programa de 

melhoramento do IAPAR ou introduzidas de outras instituições de pesquisa. Para tanto foi 

estabelecido um ensaio na safra das águas de 2014/2015 nas Estações Experimentais do IAPAR 

em Londrina, Guarapuava e Irati e na seca de 2015 em Guarapuava, Ponta Grossa e Santa Tereza 

do Oeste. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso com quatro repetições 

e 12 tratamentos, constituídos por nove linhagens e três cultivares utilizadas como testemunhas, 

IPR Colibri, IPR Garça e BRS Radiante. As parcelas foram compostas por quatro linhas de 4m 

espaçadas 0,45m, considerou as duas linhas centrais como parcela útil. O rendimento total de 

grãos por parcela foram transformados em kg/ha e corrigidos para 13% de umidade. Também foi 

avaliado o padrão comercial dos grãos, de acordo com os parâmetros número de sementes em 

100g e massa de mil sementes. Foram realizadas análise de variância individual e conjunta para 

o caráter rendimento de grãos. A análise conjunta de variância para rendimento de grãos revelou 

diferenças significativas ao nível de 1% de probabilidade para genótipo, ambiente e para a 

interação genótipo por ambiente, indicando a presença de variabilidade genética para rendimento 

de grãos entre as linhagens avaliadas, diferenças entre os ambientes estudados, bem como o 

comportamento diferencial das linhagens frente aos ambientes estudados. Observa-se que a 

estimativa do Cve (%) foi um pouco elevada (19,44%), provavelmente em decorrencia do caráter 

rendimento de grãos ser muito influenciado pelo ambiente, em conseqüência as estimativas do 

CVg (%) e do índice B (%) não foram altas. A maior média produtiva foi alcançada pela 

testemunha IPR Colibri. As linhagens LP 06-30, SEL. Garça e LP05-07 apresentaram 

rendimento médio equivalente à média das três testemunhas. As linhagens LP 06-30, SEL. 

Garça, LP 05-06, LP05-07, LP05-08 e LPSIA 09-07 apresentaram ampla adaptabilidade, com 

um coeficiente de regressão estimado estatisticamente igual a um (β1i = 1), já a linhagem LPSIA 

09-38 mostrou-se adaptada a ambientes favoráveis, com um coeficiente de regressão estimado, 

estatisticamente maior que um (β1i >1), indicando que a mesma responde em produtividade na 

mesma intensidade em que ocorre a melhoria do ambiente. Mas as linhagens mostraram baixa 

previsibilidade de comportamento, com desvio de regressão estatisticamente diferente de zero 

(δij ≠ 0). As linhagens L05-07, LP05-08 e LP06-01 têm grandes chances de futuramente serem 

registradas para cultivo como novas cultivares, pois apresentou bom rendimento e grãos que se 

enquadram dentro do padrão “Great Northern”, uma das classes de feijão branco mais valorizado 

no mercado internacional. 
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