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A caracterização permite conhecer a variabilidade disponível e as estimativas de dissimilaridade 

genética possibilita a identificação dos genótipos mais divergentes visando a sua utilização como 

genitores em programas de melhoramento. Este trabalho objetivou efetuar a caracterização e 

estimar a dissimilaridade genética entre genótipos de feijão. O experimento foi estabelecido na 

estação experimental do IAPAR em Londrina – PR, na safra das águas 2014/2015. Vinte 

genótipos de feijão do grupo comercial preto foram avaliados. Foram utilizados 35 caracteres 

qualitativos contidos nos descritores mínimos de feijão (RNC/MAPA) e 22 descritores 

morfoagronômicos quantitativos que contemplam os aspectos vegetativos e reprodutivos da 

planta. A caracterização foi efetuada durante o estádio de desenvolvimento baseando-se na 

observação efetuada na parcela e a coleta dos dados obtidos após a colheita foi feita em 20 

plantas amostradas de cada parcela experimental. O delineamento utilizado foi o de blocos 

casualizados com quatro repetições e parcela experimental constituída por 4 linhas de 4 metros 

de comprimento com espaçamento de 0,5 m. Os dados quantitativos foram submetidos à análise 

de variância, teste de Scott e Knott e correlação fenotípica. Os índices de similaridade foram 

estimados para os dados qualitativos e em seguida foi feito um dendograma utilizando o método 

do vizinho mais próximo. Observou-se efeito significativo de genótipos a 1% e 5% de 

probabilidade para onze das vinte e duas variáveis quantitativas. As estimativas dos coeficientes 

de variação ambiental variaram de 3,60% (Coeficiente J) a 26,74% (produção de 

sementes/planta). Algumas estimativas de correlação fenotípica foram positivas, significativas e 

apresentaram alta magnitude para as variáveis: comprimento da folha primária x largura da folha 

primária (0,85**), nº vagens/planta x nº sementes/planta (0,91**), nº sementes/planta x produção 

de sementes/planta (0,94**) e nº vagens/planta x produção de sementes/planta (0,88**). Das 

características qualitativas avaliadas, observaram-se que as variáveis responsáveis por 

diferenciar os genótipos foram: cor do folíolo central do 4º nó da planta, rugosidade na folha, cor 

da vagem e forma da semente. No dendrograma observa-se que os genótipos LP09-180 x LP12-

182 foram os mais similares, enquanto que os genótipos mais dissimilares foram LP12-140 x 

LP11-117; LP12-280 x LP11-272; LP12-329 x LP11-272. 
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