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O Brasil não é autossuficiente na produção de feijão preto, sendo necessário o país importar 

grãos da Argentina, China ou EUA para suprir a demanda interna de grãos deste grupo 

comercial. A demanda por cultivares do grupo comercial preto é alta, principalmente na região 

Sul do país e nos estados de RJ e ES onde o seu consumo é frequente na população. Este 

trabalho objetivou avaliar o potencial produtivo de linhagens de feijão preto desenvolvidas pelo 

programa de melhoramento genético do IAPAR. Os experimentos foram estabelecidos na safra 

das águas 2014/2015 em Irati e Pato Branco no estado do Paraná. O delineamento experimental 

utilizado foi o de blocos casualizados com três repetições. Cada parcela era constituída de 2 

linhas de 2 m de comprimento com espaçamento de 0,5 m. Os tratamentos foram compostos por 

vinte genótipos, sendo dezoito linhagens e duas cultivares do grupo preto utilizadas como 

testemunhas, a IPR Uirapuru e a IPR Tuiuiú. Na maturidade fisiológica, as parcelas foram 

colhidas e o rendimento de grãos foi transformado para kg/ha e corrigido para 13% de umidade 

relativa. A partir dos dados obtidos, procedeu-se a análise de variância individual para cada 

localidade e posteriormente, foi feita a análise de variância conjunta, para testar os efeitos de 

genótipo (G), ambiente (A) e interação GxA. As médias de rendimento de grãos foram 

agrupadas utilizando o teste de Scott e Knott a 5% de probabilidade. Na análise de variância 

conjunta foi observado efeito significativo de genótipo a 1%, este resultado indica variabilidade 

entre os genótipos avaliados. Para efeito de ambiente, não foi observado efeito significativo. Em 

relação a interação GxA foi observado efeito significativo a 5% de probabilidade, demonstrando 

respostas diferenciadas dos genótipos frente as variações ambientais. O coeficiente de variação 

ambiental (CV) estimado foi de 16,96%, indicando boa precisão experimental. Observou-se que 

a localidade de Irati apresentou maior média geral com 1.952 kg/ha. O teste de agrupamento de 

Scott e Knott classificou os genótipos em dois e um grupo em Pato Branco e Irati, 

respectivamente. A produtividade média de grãos variou de 1.220 kg/ha à 2.376 kg/ha. As 

testemunhas IPR Uirapuru e IPR Tuiuiú apresentaram rendimento de grãos de 1.220 kg/ha e 

1.653 kg/ha respectivamente. Entre as linhagens avaliadas, destacaram-se dezesseis linhagens 

por apresentar rendimento médio de grãos superior a média da melhor testemunha. Com base nos 

resultados preliminares obtidos observaram-se linhagens com potencial para serem 

recomendadas futuramente para cultivo no Estado. No entanto, salienta-se a necessidade de 

realizar avaliações em maior número de locais e anos afim de que se possa efetuar uma 

recomendação mais segura. 

 

 

Palavras-chave: Desempenho agronômico; Phaseolus vulgaris L.; produtividade de grãos. 

 

Apoio Financeiro: IAPAR 


