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Alto rendimento de grãos e boas características tecnológicas são determinantes para a aceitação 

de uma cultivar. O presente estudo teve por objetivo avaliar o rendimento de grãos e os seus 

componentes e a qualidade tecnológica de grãos em genótipos de feijão. O ensaio foi conduzido 

na safra das águas de 2014/2015 em Ponta Grossa onde foram avaliados 20 cultivares de feijão 

do grupo preto. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com três 

repetições e parcelas constituídas de 4 linhas de 4m de comprimento espaçadas 0,5m. Após a 

colheita, determinou-se o rendimento de grãos (kg/ha) (REND), nº de vagens por planta (VP) e 

nº de sementes por vagem (SV). De cada parcela experimental foi amostrado 100g de grãos 

inteiros, livres para determinar tempo de cozimento (TC), percentual de embebição de água antes 

(CRA-AC) e depois do cozimento (CRA-PC), porcentagem de grãos inteiros após o cozimento 

(PGI), sólidos totais no caldo (SSC), porcentagem de proteínas e peso de 100 sementes (P100). 

As variáveis SV, VP e REND foram submetidos à análise de variância e teste de Scott e Knott a 

5% onde não foi observado efeito significativo de tratamento para SV e REND nas cultivares 

avaliadas. As médias gerais foram de 6,3 sementes/planta; 29,2 vagens/planta e 2.412 kg/ha 

respectivamente. As variáveis tecnológicas foram avaliadas por técnicas multivariadas,  a análise 

de componentes principais (ACP) e de agrupamento hierárquico (AAH). Na ACP os dois 

primeiros componentes explicaram 65,84% da variância e separou as cultivares em função de 

TC, CRA-AC e P100. Considerando todas as características tecnológicas verificou-se a 

formação de 4 grupos na AAH onde foi possível observar que o grupo G2 apresentava baixo TC 

(17 min.) e alta CRA-PC (144,7%). Os grupos G1 e G4 obtiveram médias de TC de 20,75 e 

20,36 minutos respectivamente, porém o G1 apresentou menor valor de proteínas (22,58 g/100g) 

e maior P100 (27,06 g ) que o G4 (proteínas = 24,43 g/100g e P100= 23,94 g). A cultivar FT 

Soberano apresentou características tecnológicas divergentes dos demais grupos e formou o G3. 

Embora não se tenha observado diferenças significativas para rendimento de grãos e os seus 

componentes, notou-se grande variabilidade nas características tecnológicas. 
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