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A variação na quantidade de áreas de cultivo de feijão (Phaseolus vulgaris L.) proporciona 

redução na produção total devido às adversidades climáticas encontradas em vários locais de 

cultivo. Porém, análises de interação genótipo x ambiente não proporcionam informações 

aprofundadas do comportamento das constituições genotípicas frente às variações. Assim sendo, 

análises de adaptabilidade e estabilidade tem sido realizadas em programas de melhoramento 

buscando a identificação de genótipos com comportamento responsivo em condições específicas 

ou amplas. O objetivo do trabalho foi destacar a estabilidade e adaptabilidade fenotípica de 

linhagens de feijão cultivadas no Ensaio Estadual de linhagens. O experimento foi conduzido na 

área de campo experimental do Instituto de Melhoramento e Genética Molecular da 

UDESC/CAV, durante as safras agrícolas de 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015. O 

delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso com quatro repetições, e as 

parcelas formadas por quatro linhas de quatro metros de comprimento, espaçadas em 0,5m, com 

densidade 15 sementes por metro linear. Foi avaliado a estabilidade e adaptabilidade dos 

genótipos BRS Campeiro, IPR Uirapuru, Pérola, SCS 202 Guará, IPR Quero-quero, IPR Tuiuiu, 

IAC Imperador, FT Soberano, BRS Valente e IPR Campos Gerais, considerando a variável 

rendimento de grãos em Kg ha
-1

. As análises foram realizadas nos softwares SAS 9.2 e Genes. 

Observou-se interação genótipo x ambiente significativa, indicando comportamento genotípico 

diferenciado nos três anos de cultivo. Dentre os genótipos 60% apresentam adaptabilidade 

específica a ambientes favoráveis e baixa previsibilidade. Os demais genótipos (40%), 

apresentam adaptabilidade específica a ambientes desfavoráveis e baixa previsibilidade. Como 

exemplo, o genótipo IPR Campos Gerais apresenta rendimento médio superior aos demais 

genótipos (2721 Kg ha
-1)

, com adaptabilidade específica à ambientes favoráveis e baixa 

previsibilidade. Nesse contexto, apesar de apresentar valores superiores de rendimento de grãos, 

sua recomendação para vários ambientes torna-se dificultada. O genótipo IPR Uirapuru, 

apresentou rendimento superior à média, demonstrando adaptabilidade específica a ambientes 

desfavoráveis, mas também com baixa previsibilidade. Nessa situação, é notório que as 

linhagens de feijão que estão sendo avaliadas no Ensaio Estadual de Linhagens, são na sua 

maioria, constituições genotípicas recomendadas para ambientes específicos de cultivos com 

condições ambientais favoráveis. Isso indica que quando cultivadas, ambas são propensas a 

atingirem bons valores de produtividade em anos com condições ambientais ideais ao seu 

desenvolvimento. Já as linhagens com adaptabilidade a ambientes desfavoráveis, apresentam 

valores de produtividade satisfatórios em anos em que as condições de ambiente não atendem as 

especificações da cultura, e quando submetidas a ambientes favoráveis, não atingem os valores 

produtivos das linhagens mais adaptadas a essa condição.  
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