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RESUMO 
O feijoeiro comum é uma leguminosa de grande importância agrícola e alimentar, 
amplamente distribuída em todo o território brasileiro e a melhoria do desempenho 
produtivo da cultura vem aumentando com o passar do tempo, com maior 
preocupação com a interação entre genótipos e ambientes. O presente trabalho teve 
como objetivo avaliar a produtividade de cultivares de feijoeiros, submetidos a teste 
de adaptação local na região de Cáceres-MT. Foi adotado o delineamento em 
blocos ao acaso e avaliadas 19 de cultivares de feijoeiros, em três repetições, com 
uma área útil de 4 m². Foram avaliados cinco caracteres morfoagronômicos a fim de 
determinar a produtividade das cultivares em estudo: Número total de vagens por 
planta (NTVP); Número médio de sementes por vagem (NMSV); Peso médio de 100 
sementes (PMS); Produtividade (PROD); e Produção de grãos (PG). Os dados 
obtidos foram submetidos à análise de variância e a comparação das médias feita 
através do teste de Tukey (p=0,01). Os genótipos CNFC 15038 e BRS CNFC-10762 
apresentaram a maior média para NTVP, entretanto diferiram apenas dos genótipos 
PEROLA, BRS-ESTILO e CNFC 15082, sendo iguais aos demais genótipos. Para a 
característica NMSV, não houve diferença significativa. Os genótipos CNFC 15097 e 
PEROLA apresentam as maiores médias para PMS, e a menor média foi para o 
genótipo CNFC 15035. Conclui-se que o genótipo CNFC 15038 apresentou maiores 
médias para as características NTVP, PROD e PG e ainda que se diferencie de 
forma modesta da média geral dos 19 genótipos, é nitidamente superior a certos 
genótipos avaliados. 
PALAVRAS-CHAVE:  Análise de variância, feijoeiro comum, produtividade, teste de 
adaptação local. 
 
 

FEATURES PRODUCTION OF DIFFERENT CULTIVARS OF COMMO N BEAN 
(Phaseolus vulgaris L.) IN CACERES–MT 

 
ABSTRACT 

The common bean is a legume very important for the agriculture and food, widely 
distributed throughout in the Brazilian territory and the improvement of this crop 
performance has been increasing over time, with greater focus on the interaction 



 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 
 

 

409 

between genotypes and environments. The present study aimed to evaluate the 
productivity of common bean cultivars submitted to Local Adaptation Test in the 
region of Caceres-MT. Were adopted the design in randomized blocks and evaluated 
19 common bean cultivars in three replicates, with an available area of 4 m2. Were 
evaluated five morphoagronomic characters to determine the yield of the cultivars 
under study: Total number of pods per plant (NTVP); Average number of seeds per 
pod (NMSV); Average weight of 100 seeds (PMS); Productivity (PROD); and grain 
production (PG). The data were subjected to analysis of variance and the statistical 
analysis performed using the Tukey test (p = 0.01). The genotypes CNFC 15038 and 
BRS CNFC-10762 had the highest average for NTVP, however differed only of 
genotypes PÉROLA, BRS-ESTILO and CNFC 15082, being equal in the other 
genotypes. For the feature NMSV, there was no significant difference. The genotypes 
CNFC 15097 and PEROLA have the higher averages for PMS, and the lowest 
average was to the genotype CNFC 15035. It is concluded that the genotype CNFC 
15038 showed higher averages for the characteristics NTVP, PROD and PG and still 
that it differentiates modestly the overall average of the 19 genotypes, is well above 
some of the evaluted genotypes.  
KEYWORDS:  Common bean, local adaptation test, productivity, variance analysis  
 
 
 

INTRODUÇÃO 
O feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris L.) é uma leguminosa de grande 

importância agrícola e alimentar, amplamente distribuída em todo o território 
brasileiro, e constitui-se num alimento proteico básico da dieta diária do homem, em 
especial nos países onde o consumo de proteína animal é limitado, por razões 
econômicas ou religiosas e culturais (VARASCHIN, 2011).  

O Brasil possui destaque como sendo o maior produtor e consumidor mundial 
de feijoeiro comum com um consumo per capita de 16,5 kg/habitante/ano (BRASIL, 
2012). Além da importância na dieta de grande parte dos brasileiros, esse grão 
possui grande importância econômico-social, e a partir da década de 1980, essa 
espécie vem adquirindo um novo status, deixando de ser uma cultura de 
subsistência para se transformar em uma atividade de alta tecnologia (VIEIRA et al., 
2005). 

Quando se compara a produtividade do feijoeiro com outras culturas produtoras 
de grãos, a média é baixa. De acordo com RAMALHO et al. (1993), diversas são as 
causas atribuídas à baixa produtividade da cultura do feijoeiro no Brasil, entre elas, 
as seguintes: diversidade de sistemas de cultivo; dificuldades de mecanização 
agrícola; suscetibilidade a pragas e fitopatógenos; baixo índice de utilização de 
insumos; suscetibilidade a estresse ambiental e utilização de cultivares não 
adaptadas. 

O feijoeiro comum é cultivado por diversas categorias de agricultores, utilizando 
poucos ou nenhum insumo e tecnologia ou até as mais modernas tecnologias na 
produção (SILVA, 2009), culminando nas últimas décadas em investimentos 
empregados para melhorar a produção desse alimento no país e no mundo. Nesse 
contexto, estudos relacionados à análise de diversidade genética de materiais de 
feijoeiros são essenciais para os produtores de uma determinada região, por 
possibilitar a utilização de variedades genéticas capazes de expressar o máximo de 
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sua produtividade para aquelas condições ambientais (RODRIGUES et al., 2002). 
De acordo com ZIMMERMANN et al. (1996), a Embrapa vem desenvolvendo 

programas de melhoramento genético para a cultura do feijão objetivando solucionar 
alguns desses problemas que contribuem para a baixa produtividade da cultura. A 
prioridade tem sido para a obtenção de genótipos com alto potencial de 
produtividade de grãos, qualidade de grãos (valor nutricional e aspectos comerciais), 
resistência às doenças e tolerância aos distintos estresses ambientais (calor, seca, 
toxidez de alumínio, etc.) que são, normalmente, fatores limitantes à produção do 
feijoeiro. 

O objetivo final de qualquer programa de melhoramento é desenvolver 
linhagens que substituam com vantagem as pré-existentes. Para que isso possa ser 
realizado com sucesso é necessária uma etapa de seleção muito eficiente, por meio 
de avaliações precisas e acuradas das linhagens obtidas. Essas avaliações são 
especialmente importantes no Brasil, devido à diversidade de condições ecológicas 
e de sistemas de plantio adotados pelos agricultores (KRAUSE et al., 2007). 

O favorecimento de uma maior produtividade não está apenas na utilização de 
variedades geneticamente promissoras desenvolvidas em programas de 
melhoramento de espécies cultivadas, pois os avanços tecnológicos, a mecanização 
e a utilização de insumos também estão diretamente ligados, proporcionando melhor 
desempenho das cultivares capazes de favorecer um aumento considerável de 
produtividade. Somado a isso, fatores como a falta ou excesso de adubos e 
condições ambientais desfavoráveis interferem diretamente na produtividade, 
tornando muito importante o uso de testes de adaptação aos mais variados 
ambientes, antes da recomendação de uma cultivar no mercado (CLEVELAND et 
al., 1994). 

Condições ambientais diferentes predominam nas mais diversas regiões do 
país, gerando a necessidade de se conhecer o comportamento de variedades 
provenientes de outras regiões, nessas condições de ambientes. Essa avaliação é 
importante para conhecimento da adaptação de variedades a determinado ambiente 
e da sua estabilidade (CARBONELL & POMPEU, 2000). 

A melhoria do desempenho produtivo da cultura do feijão comum (associada à 
obtenção de novos cultivares com características agronômicas desejáveis vem 
aumentando com o passar do tempo, o que evidencia maior preocupação com a 
interação entre genótipos e ambientes, com as diferenças no comportamento das 
linhagens e das cultivares, em diversos locais, anos agrícolas e épocas de 
semeadura. Assim, o aumento da produtividade pode ocorrer caso sejam utilizadas 
sementes melhoradas e selecionadas para cada região (DUARTE & ZIMMERMANN, 
1994; CARBONELL & POMPEU, 2000; CARBONELL et al., 2001). 

Destacadamente, avaliar os genótipos que podem se destacar em certas 
características produtivas, em determinados ambientes e sob determinadas 
condições é importante para se conhecer o potencial agronômico das cultivares, e 
para contribuir para a busca de uma produtividade que atenda de forma satisfatória 
as necessidades humanas e, sempre que for possível, gere um excedente que 
possa sanar outras necessidades alimentares, contribuindo para aumentar as 
opções nutricionais com a melhor qualidade e a um menor custo possível. 

Perante o exposto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar cinco 
características produtivas de 19 genótipos de feijoeiro-comum, submetidos a Teste 
de Adaptação Local (TAL), durante o primeiro semestre de 2012, hipotetizando-se 
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que os genótipos diferem entre si quanto as caraterísticas avaliadas para as 
condições de Cáceres-MT. 
 
 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho foi desenvolvido no município de Cáceres, localizado na região 

sudoeste do Estado de Mato Grosso. O experimento foi implantado na área 
experimental pertencente à Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência 
Técnica e Extensão Rural (EMPAER), localizada nas coordenadas latitude 
16°09’20.03” S e 57°37’49.15” N e altitude de 118 m etros, na BR 070, a 12 km da 
cidade de Cáceres (MATO GROSSO, 2007). 

O local possui um clima tropical quente e úmido, segundo a classificação de 
Köppen, com um inverno seco (Awa). Possui precipitação anual média de 1.335 mm, 
concentrados nos meses entre dezembro e março, sendo que o período entre abril e 
novembro é caracterizado pelo período da seca. Sua temperatura média anual é de 
26,2ºC, ocorrendo as maiores temperaturas no período úmido e as menores no 
período seco, fazendo com que o clima possua duas estações definidas pela 
distribuição temporal das chuvas (NEVES et al., 2012). Durante o período do 
experimento, as temperaturas do local oscilaram entre 10ºC a 34ºC. 

O solo utilizado para o estudo é classificado como Argissolo Vermelho-Amarelo 
Eutrófico chernossólico, textura media/argilosa (EMBRAPA, 2006) e, na camada de 
0-20 cm, apresenta a seguinte composição (EMBRAPA, 1997): pH H2O = 6,2; MOS 
= 65,0 g.dm-3; P disponível = 3,9 mg dm-3; K+ = 0,21 cmolc dm-3; Ca2+ = 10,7 cmolc 

dm-3; Mg2+ = 2,9 cmolc dm-3; Al3+ = 0 cmolc dm-3; areia = 680 g kg-1; silte = 80 g kg-1 e 
argila = 240 g kg-1de solo. As coletas de dados foram realizadas no laboratório de 
Recursos Genéticos e Biotecnologia situado no Campus Universitário de Cáceres, 
da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). 

Para a implantação do experimento foram utilizados 19 genótipos de feijão 
(Phaseolus vulgaris L.) oriundos da EMBRAPA/Centro Nacional de Pesquisa de 
Arroz e Feijão, para realização do ensaio e submetidas a Teste de Adaptação Local 
– TAL (Quadro 1).  

Na implantação do experimento, foi realizado o preparo da área no sistema 
convencional, com posterior semeadura manual. A adubação foi realizada de acordo 
com os resultados da análise de solo e recomendação para a cultura. Para o 
controle de plantas invasoras em pré-emergência foi realizada aplicação do 
herbicida recomendado para a cultura. Para o controle pós-emergente foram 
realizadas capinas manuais quando necessário. Para o controle de insetos-praga 
foram utilizados inseticidas recomendados quando detectado o nível de controle, 
após o levantamento de pragas. 

O plantio foi realizado nos dias 15 e 16 do mês de maio do ano de 2012. A 
duração do ciclo foi de 90 dias, correspondente a época de plantio caracterizada 
como cultivo da seca no estado de Mato Grosso. O sistema de irrigação foi utilizado 
apenas em condições necessárias, como germinação e estiagem intensa a fim de 
evitar o déficit hídrico. Durante este período não houve registros de chuvas no local. 
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QUADRO 1: Relação dos 19 genótipos de feijoeiro-comum (Phaseolus vulgaris L.), 
oriundos da EMBRAPA/Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão, 
submetidos ao Teste de Adaptação Local (TAL) (adaptado de 
WANDERLEY et al., 2012 e VIANELLO-BRONDANI et al., 2013). 
Cáceres-MT, 2012. 

 
Genótipo Tipo do grão Genealogia 
PÉROLA Carioca Variedade controle 

BRS-ESTILO Carioca Variedade controle 
BRS CNFC - 10429 Carioca ----- 
BRS CNFC - 10762 Carioca ----- 

CNFC 15001 Carioca Seleção recorrente carioca –SRC 
CNFC 15003 Carioca Seleção recorrente carioca –SRC 
CNFC 15010 Carioca Seleção recorrente carioca –SRC 
CNFC 15018 Carioca Seleção recorrente carioca –SRC 
CNFC 15023 Carioca Seleção recorrente carioca –SRC 
CNFC 15025 Carioca Seleção recorrente carioca –SRC 
CNFC 15033 Carioca Seleção recorrente carioca –SRC 
CNFC 15035 Carioca Seleção recorrente carioca –SRC 
CNFC 15038 Carioca Seleção recorrente carioca –SRC 
CNFC 15044 Carioca Seleção recorrente carioca –SRC 
CNFC 15049 Carioca Seleção recorrente carioca –SRC 
CNFC 15070 Carioca Seleção recorrente carioca –SRC 
CNFC 15082 Carioca Seleção recorrente carioca –SRC 
CNFC 15086 Carioca Seleção recorrente carioca –SRC 
CNFC 15097 Carioca OXI-16 

 
Para a implantação do experimento foi adotado o delineamento em blocos ao 

acaso (DBC), constando com os 19 tratamentos de cultivares de feijoeiros, em três 
repetições. A unidade experimental foi composta de quatro fileiras de 4,0 metros de 
comprimento, espaçadas de 0,5 m entre linhas e 7,5 cm entre plantas, com uma 
área útil de 4 m², sendo 13 plantas por metro, analisando-se apenas os materiais 
centrais de cada bloco (Figura 1). 
 

 
FIGURA 1: Croqui de acesso dos 19 genótipos de feijoeiro submetidos ao Teste de 

Adaptação Local (TAL). Cáceres-MT, 2012. 
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Os acessos foram avaliados de acordo com os descritores da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Arroz e Feijão-EMBRAPA (BRASIL, 2005), 
onde foram avaliados cinco caracteres morfoagronômicos a fim de determinar a 
produtividade das cultivares em estudo: 1 - Número total de vagens por planta 
(NTVP): obtida pela contagem total de vagens produzidas por planta, em cada 
tratamento, sendo utilizada uma amostra aleatória de 10 plantas das linhas centrais 
de cada parcela; 2 - Número médio de sementes por vagem (NMSV): obtido pela 
razão entre o número total de sementes e o número total de vagens produzidas por 
planta, em cada tratamento, sendo utilizada uma amostra aleatória de 10 plantas 
centrais de cada parcela; 3 - Peso médio de 100 sementes (PMS): expresso em 
gramas, obtido pela pesagem de uma amostra de 100 sementes de cada 
tratamento; 4 - Produtividade (PROD): obtido pela estimação de kg ha-1, para se 
estimar a produtividade foi utilizada a produção média de 10 plantas e multiplicou-se 
pelo número total de plantas por hectare; 5 - Produção de grãos (PG) expressa em g 
planta-1, obtida pela razão entre o peso total dos grãos dos tratamentos e o 
respectivo número de plantas. 

O parâmetro utilizado para identificar o ponto de colheita foi à combinação da 
coloração da palha e o aspecto seco das vagens dos feijoeiros. Os dados obtidos 
foram submetidos a teste de normalidade para posterior análise de variância e a 
comparação das médias feita por meio do teste de Tukey (p=0,01), adotando-se 
para fornecer os valores a serem observados o seguinte modelo estatístico: 
 
Yij = m + gi + bj + Eij 
 
Em que: 
 
Yij = observação obtida na parcela com i-ésimo genótipo no j-ésimo bloco; 
m = média geral; 
gi = efeito do i-ésimo genótipo; 
bj = efeito do j-ésimo bloco; 
Eij = efeito do erro associado a observação yij. 
 

 
Os procedimentos estatísticos foram realizados empregando o recurso 

computacional GENES (CRUZ, 2010). 
 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados da análise de variância (Tabela 1) demonstraram diferenças 

significativas pelo teste F para os caracteres avaliados, a 1% de probabilidade para 
as características Número total de vagens por planta (NTPV), Produtividade (PROD) 
e Produção de grãos (PG), e 5% de probabilidade para Número médio de sementes 
por vagem (NMSV) e Peso médio de sementes (PMS). Os coeficientes de variação 
oscilaram de 5,96 a 22,01%. 
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TABELA 1: Resumo da análise de variância para os caracteres: Número total de 
vagens por planta (NTVP), Número médio de sementes por vagem 
(NMSV), Peso médio de sementes (PMSV), Produtividade de grãos 
(PROD), Produção de grãos (PG) para os 19 genótipos de feijoeiro 
comum submetidos ao Teste de Adaptação Local (TAL). Cáceres-MT, 
2012. 

 
Quadrados Médios FV GL 

NTPV NMSV PMS PROD PG 
Blocos 2 3,0112 0,2709 3,0847 2662,2689 3,9352 

Tratamentos 18 10,6909** 0,5211* 6,5753* 21899,5179** 32,3891** 
Resíduo 36 2,8018 0,1265 2,9751 5886,3337 8,7092 
Média  9,25 5,01 28,91 348,68 13,41 
CV(%)  18,10 10,39 5,96 22,00 22,01 

** e * significativos a 1 e 5% de probabilidade; respectivamente; pelo teste F. 
 

Resultados semelhantes foram obtidos por SALGADO et al. (2011), avaliando 
14 genótipos de feijoeiro cultivados em Gurupi-TO, na entressafra de 2008, cujos 
coeficientes de variação oscilaram de 8,19% a 24,15% para os caracteres altura de 
inserção da primeira vagem (IPV), altura de planta (AP), número de vagem por 
planta (NVP), número de grãos por vagem (NGV), massa de cem grãos em gramas 
(MCGS) e produtividade de grãos em kg ha-1 (PROD). 

Para a característica NTVP, observa-se que houve diferença significativa entre 
as médias avaliadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, Os genótipos 
CNFC 15038 e BRS CNFC-10762 apresentaram a maior média, diferindo apenas 
dos genótipos PEROLA, BRS-ESTILO e CNFC 15082, sendo iguais aos demais 
genótipos. O genótipo BRS-ESTILO apresentou a menor média, entretanto 
apresentou diferença significativa apenas em relação aos genótipos BRS CNFC-
10762, CNFC 15038 e CNFC 15086, sendo igual aos demais genótipos. Os demais 
genótipos não apresentaram diferença significativa para esta característica (Tabela 
2). 
 
TABELA 2 : Médias dos 19 genótipos de feijoeiro comum submetidos a Teste de 

Adaptação Local (TAL) para os caracteres Número total de vagens por 
planta (NTVP), Número médio de sementes por vagem (NMSV), Peso 
médio de 100 sementes (PMS), Produtividade (PROD) e Produção de 
grãos (PG). Cáceres-MT, 2012. 

GENÓTIPOS NTVP NMSV PMS PROD PG 

PEROLA 6,63 bc 4,87a 31,03 a 260,57 bc 10,02 bc 
BRS-ESTILO 6,13 c 4,80 a 30,57 ab 231,27 c 8,89 c 

BRS CNFC - 10429 9,27 abc 4,43 a 30,55 ab 325,12 abc 12,50 abc 
BRS CNFC - 10762 12,5 a 4,93 a 30,66 ab 486,90 ab 18,73 ab 

CNFC  15003 9,43 abc 4,63 a 29,57 ab 335,31 abc 12,90 abc 

CNFC  15010 10,63 abc 4,87 a 28,14 ab 379,87 abc 14,61 abc 
CNFC  15018 9,0  abc 4,90 a 28,81 ab 333,98 abc 12,84 abc 
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CNFC  15023 8,27 abc 5,13 a 27,66 ab 305,39 abc 11,75 abc 
CNFC  15025 9,40  abc 4,57 a 29,86 ab 333,65 abc 12,83 abc 
CNFC  15033 8,70 abc 4,87 a 28,67 ab 314,05 abc 12,08 abc 

CNFC  15035 8,27 abc 5,40 a 26,35b 307,46 abc 11,82 abc 
CNFC  15038 12,73 a 5,93 a 27,14 ab 528,55 a 20,33 a 
CNFC  15049 11,17 abc 4,97 a 27,14 ab 389,16 abc 14,97 abc 
CNFC  15070 9,17 abc 4,67 a 29,45 ab 328,01 abc 12,62 abc 
CNFC  15082 6,73 bc 5,60 a 27,39 ab 264,30 bc 10,17 bc 

CNFC  15086 11,47 ab 5,53 a 27,61 ab 455,83 abc 17,53 abc 
CNFC  15097 10,53 abc 5,57 a 31,79 a 490,43 ab 18,86 ab 
CNFC  15001 7,60 abc 4,50 a 29,32 ab 260,31 bc 10,01 bc 

CNFC  15044 8,10  abc 5,00 a 27,65 ab 294,84 abc 11,34 abc 

DMS 5,17 1,60 5,33 236,98 9,11 
 

Os genótipos avaliados não se diferiram para a característica NMSV (Tabela 
2), corroborando com CARVALHO et al. (2012), que avaliando o desempenho 
agronômico e tecnológico de genótipos de feijão do grupo comercial preto cultivados 
na época de inverno-primavera em Jaboticabal, verificaram que para o número de 
grãos por vagem, a cultivar BRS Supremo foi o que apresentou o maior valor, sendo 
5,9 grãos por vagem, seguido por CNFP 10221, CNFP 10794 e CNFP 10807, todos 
com 5,6 grãos por vagem, porém não houve diferença significativa entre os 
genótipos para esse parâmetro avaliado. Segundo VIEIRA & HOFFMANN (1989), 
como o teste de Tukey é, de certa forma, independente do teste F, é possível que, 
mesmo sendo significativo o valor de F calculado, não se encontrem diferenças 
significativas entre as médias avaliadas, fato este observado nas condições do 
presente trabalho, para a característica NMSV. 

As maiores médias para a característica PMS foram para as cultivares CNFC 
15097 e PEROLA e a menor para a cultivar CNFC 15035, sendo que as cultivares 
CNFC 15097 e PEROLA não diferem entre si, mas são diferentes da cultivar CNFC 
15035. As demais cultivares além de não apresentarem diferença significativa entre 
si, também não diferiram das cultivares que apresentaram as maiores e menores 
médias para esta característica (Tabela 3). Os resultados obtidos diferem dos de 
BEZERRA et al. (2008), os quais não observaram diferença para a característica 
peso de 100 grãos avaliando linhas modernas de feijão-caupi. SILVA et al. (2007) 
relatam que alguns fatores como o próprio delineamento experimental podem 
resultar na ausência de diferença para essa característica em feijoeiro.     

A característica PROD foi significativa, observando que o genótipo CNFC 
15038 apresentou a maior média, que diferiu apenas dos genótipos PEROLA, BRS-
ESTILO, CNFC 15082 e CNFC 15001, os quais estão dentre os que apresentaram 
as menores médias. O genótipo BRS-ESTILO apresentou a menor média em 
relação aos demais para esta característica, diferindo apenas dos genótipos BRS 
CNFC - 10762, CNFC 15038, e CNFC 15097. Os genótipos CNFC 15086, CNFC 
15049, CNFC 15010, CNFC 15003, CNFC 15018, CNFC 15025, CNFC 15070, BRS 
CNFC - 10429, CNFC 15033, CNFC 15035, CNFC 15023 e CNFC 15044 não 
diferem entre si, e foram iguais aos demais genótipos (Tabela 3). Os valores obtidos 
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para produtividade se encontram muito baixos comparados aos relatados por outros 
autores para feijão comum e outras espécies leguminosas. BEZERRA et al. (2008) 
obtiveram produtividade variando de 1.598 a 1.903 kg ha-1 utilizando cinco linhagens 
de feijão-caupi enquanto FRANCELINO et al. (2011) avaliando trinta linhagens de 
feijão-de-vagem para o Norte e Noroeste Fluminense concluíram que os genótipos 
UENF 7-20-1, UENF 7-5-1, UENF 14-22-3, UENF 15-8-4, UENF 1445, Top seed 
blue line, Feltrin, UENF 14-16-3, UENF 7-10-1, UENF 14-6-3 e UENF 15-23-4 foram 
respectivamente os mais produtivos tanto para peso das vagens frescas quanto para 
produção de grãos secos, com produtividades variando de 910,6 a 2.693 kg ha-1. 

Quando se avaliou a característica PG, o genótipo CNFC 15038 apresentou a 
maior média em relação aos demais, por outro lado este genótipo diferencia-se 
apenas dos genótipos PEROLA, BRS-ESTILO e CNFC 15001, sendo igual aos 
demais. Os genótipos BRS CNFC - 10762 e CNFC - 15097 foram iguais, mas 
diferem do genótipo BRS-ESTILO e foram iguais aos demais. O genótipo BRS-
ESTILO apresentou a menor média em relação aos demais genótipos, entretanto se 
difere apenas dos genótipos BRS CNFC - 10762, CNFC 15038 e CNFC 15097. 

Segundo ZIMMERMANN et al. (1996) a produtividade de grãos do feijoeiro é o 
produto de três componentes, denominados de componentes primários da produção, 
que são: Número total de vagens por planta, Número médio de sementes por vagem 
e peso médio de grãos e alguns destes componentes podem aumentar ou diminuir, 
dependendo das condições de cultivo, facilitando assim a manutenção da 
produtividade (COSTA et al., 1983). De acordo com CASTOLDI (1991) ocorrem 
compensações entre os componentes da produtividade, de forma que, o aumento no 
peso médio de grãos pode acarretar redução no número médio de sementes por 
vagem, ou ainda, o aumento no número total de vagens por planta pode resultar na 
redução no peso médio de sementes. 

Quando se compara a produtividade com o número médio de sementes por 
vagem observa-se que as médias para cada genótipo se mantem nas referidas 
características, ou seja, genótipos com produtividade mais alta também produziram 
número maior de sementes, ao contrário do que aconteceu no trabalho realizado por 
SANTOS et al. (2011) avaliando diversos caracteres agronômicos de dezenove 
genótipos de feijão comum, entre cultivares e linhagens avançadas, procedentes do 
Banco de Germoplasma da Embrapa, os quais observaram que para os caracteres 
produtividade e número médio de sementes por vagem nem sempre os genótipos 
com maiores números de vagens por planta foram os que obtiveram maiores 
produtividades. 

Para as condições do presente estudo, pode-se dizer que os caracteres 
morfoagronômicos utilizados foram capazes de indicar um genótipo como mais 
adaptado para cultivo em Cáceres-MT no período utilizado para avaliação, 
divergindo de outros trabalhos que geralmente selecionam um grupo de genótipos 
recomendados para plantio em uma dada região.  

Em trabalho realizado por PERES et al. (2010), na avaliação da produtividade 
de grãos de seis cultivares de feijoeiro a fim de subsidiar o processo de escolha e 
recomendação de cultivares de feijoeiro para o plantio na região de Araras-SP, 
utilizando seis cultivares de feijoeiro (IAC-Boreal, IAC-Alvorada, IAC-Diplomata, IAC-
Galante, IAC-Centauro e IAC-Carioca Eté) observaram que as cultivares de feijoeiro 
Carioca Eté, Alvorada, Diplomata, Galante e Boreal podem ser recomendadas para 
o plantio na região de estudo, com indicações de alta produtividade de grãos, sendo 
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a cultivar Carioca Eté é a mais indicada.  
CABRAL et al. (2009) que compararam o rendimento entre cultivares 

comerciais e genótipos da EMBRAPA, sendo 17 genótipos provenientes da 
EMBRAPA e cinco cultivares comerciais concluíram que os genótipos mais 
produtivos e recomendados para a região foram E 06, E 13 e E 16. 
 

CONCLUSÕES 
Os genótipos avaliados são diferentes entre si para as características 

agronômicas avaliadas, exceto para número médio de sementes por vagem. O 
genótipo CNFC 15038 apresentou maiores médias para as características número 
total de vagens por planta, produtividade e produção de grãos e ainda que se 
diferencie de forma modesta da média geral das 19 cultivares, é nitidamente 
superior a certos genótipos, sendo recomendando para implantação de cultivo no 
município de Cáceres-MT, nestas mesmas condições ambientais, durante o primeiro 
semestre do ano. 
 

AGRADECIMENTOS 
À Empresa Mato-grossense de Pesquisa e Extensão Rural (EMPAER) pelo 

espaço cedido e pela parceria durante a realização deste trabalho e à Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível superior (CAPES) pela concessão da bolsa 
de estudo. 
 

REFERÊNCIAS 
BEZERRA, A. A. de C.; TÁVORA, F. J. A. F.; FREIRE FILHO, F. R., RIBEIRO, V. Q. 
Morfologia e produção de grãos em linhagens modernas de feijão-caupi submetidas 
a diferentes densidades populacionais. Revista de Biologia e Ciências da Terra , v. 
8, n. 1, p. 85-93, 2008. 
 
BRASIL. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, Arroz e Feijão, 
Descritores mínimos indicados para caracterizar cul tivares/ variedades de 
feijão comum ( Phaseolus vulgaris L.). Documento 184.  Santo Antônio de Goiás, 
32p. 2005. 
 
BRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – 
MAPA. Feijão.  Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/vegetal/culturas/feijao>. 
Acesso em: 15 jan. 2012. 
 
EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Manual de métodos de análise 
de solo . 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Embrapa - Solos, 1997. 212p. 
 
EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Sistema brasileiro de 
classificação de Solo . 2. ed. Rio de Janeiro: Embrapa - Solos, 2006. 306p. 
 
CABRAL, P. D. S.; ALVES, D. S.; SILVA, J. A. da; LOURENCINI,  G. M.; SOUZA, F. 
B. de ; NUNES, J. A.; MORAES, R. M. A. de ; MATTA,  F. de P.; SOARES, T. C. B. 
COMPARAÇÃO DA PRODUTIVIDADE ENTRE GENÓTIPOS DE FEIJÃO COMUM 
(Phaseolus vulgaris L.). In: Anais do XIII Encontro Latino Americano de Iniciação 
Científica e IX Encontro Latino Americano de Pós-Graduação, 2009. São José dos 



 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 
 

 

418 

Campos–SP. Anais... São José dos Campos–SP: Universidade do Vale do Paraíba, 
2009. p. 1-4. 
 
CARBONELL, S. A. M.; AZEVEDO FILHO, J. A.; DIAS, L. A. S.; GONÇALVES, C.; 
ANTONIO, B. Adaptabilidade e estabilidade de produção de cultivares e linhagens 
de feijoeiro no Estado de São Paulo. Bragantia , v. 60, n. 2, p. 69-77, 2001. 
 
CARBONELL, S.A.M.; POMPEU, A.S. Estabilidade fenotípica de linhagens de 
feijoeiro em três épocas de plantio no Estado de São Paulo. Pesquisa 
Agropecuária Brasileira , v. 35, p. 321-329, 2000. 
 
CASTOLDI, F. L. Análises das interpretações entre rendimentos e diversas 
características agronômicas do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.). 1991, 73p. 
Dissertação  (Mestrado em Genética e Melhoramento) – Universidade Federal de 
Viçosa, 1991. 
 
CARVALHO, F. C.; LEMOS, L. B.; FARINELLI, R.; FIORENTIN, C. F.; MINGOTTE, 
F. L. C. Desempenho agronômico e tecnológico de genótipos de feijão do grupo 
comercial preto cultivado na época de inverno-primavera em Jaboticabal (SP). 
Journal of Agronomic Sciences , v. 1, n. 1, p. 100-111, 2012. 
 
CLEVELAND, D. A.; SOLERI, D.; SMITH, S. E. Do folk crop varieties have a role in 
sustainable agriculture? BioScience Journal , v. 44, n. 11. p. 740-751, 1994. 
 
COSTA, J. G. C.; KOHASHI-SHIBATA, J.; COLIN, S. M. Plasticidade no feijoeiro 
comum. Pesquisa Agropecuária Brasileira , v. 18, n. 2, p. 159-167, 1983. 
 
CRUZ, C. D. Programa Genes – Versão Windows . Viçosa: UFV, 2010. 
 
DUARTE, J. B.; ZIMMERMANN, M. J. O. Adaptabilidade e estabilidade de 
rendimento de genótipos de feijoeiro comum. Pesquisa Agropecuária Brasileira , v. 
29, n. 1, p. 25-32, 1994. 
 
FRANCELINO, F. M. A.; GRAVINA, G. de. A.; MANHÃES, C. M C.; CARDOSO, P. 
M. R.; ARAÚJO, L. C. de. Avaliação de linhagens de feijão-de-vagem para as 
regiões Norte e Noroeste Fluminense. Revista Ciência Agronômica , v. 42, n. 2, p. 
554-562, 2011. 
 
KRAUSE, W.; RAMALHO, M. A. P.; ABREU, A. de F. B. Alternativas para melhorar a 
eficiência dos experimentos de Valor de Cultivo e Uso na cultura do feijoeiro. 
Revista Ceres , v. 54, n. 312, p. 199-205, 2007. 
 
MATO GROSSO. SEPLAN. Mato Grosso: Solos e paisagem . Cuiabá – MT. Seplan 
– MT. 2007. 272p. 
 
NEVES, S. M. A. da S.; NUNES, M. C. M.; NEVES, R. J.; Caracterização das 
condições climáticas de Cáceres/MT-Brasil, no período de 1971 a 2009: subsídio às 
atividades agropecuárias e turísticas municipais. Boletim Goiano de Geografia , 



 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 
 

 

419 

[S.I.], v. 31, n. 2, p. 55-68, 2012. 
 
PERES, J. G.; BRUGNARO, C.; SOUZA, C. F.; PAPINI, D. H.; CRUGER, F. F.; 
ROVEA, R. J. P. Avaliação da produtividade de grãos e do consumo de água de seis 
cultivares de feijoeiro para plantio de inverno na região de Araras-SP. Irriga , v. 5, n. 
3, p. 335-343, 2010. 
 
RAMALHO, M. A. P.; SANTOS, J. B.; ZIMMERMANN, M. J. de O. Genética 
quantitativa em plantas autógamas: aplicação ao mel horamento do feijoeiro . 
Goiânia: UFG, 1993. 271p. 
 
RODRIGUES, L. S.; ANTUNES, I. F.; TEIXEIRA, M. G.; SILVA, J. B. da. Divergência 
genética entre cultivares locais e cultivares melhoradas de feijão. Pesquisa 
Agropecuária Brasileira , v. 37, n. 9, 2002. 
 
SALGADO, F. H. M.; FIDELIS, R. R.; CARVALHO, G. L.; SANTOS, G. R.; 
CANCELLIER, E. L.; SILVA, G. F.; Comportamento de genótipos de feijão, no 
período da entressafra, no sul do estado de Tocantins. Bioscience Journal , v. 27, 
n. 1, p. 52-58, 2011. 
 
SANTOS, A. dos; CORREA, A. M.; MELO, C. L. P. de; DURANTE, L. G. Y.; 
CARNEIRO, T.; OLIVEIRA, R. de; Desempenho agronômico de genótipos de feijão 
comum cultivados no período “da seca” em Aquidauana-MS. Revista Agrarian , v. 4, 
n. 11, p.33-42, 2011. 
 
SILVA, A. O, da; LIMA, E. de A.; MENEZES, H. E. A. Rendimento de grãos de Feijão 
(Phaseolus vulgaris L.), cultivado em diferentes densidades de plantio. Revista 
Fafibe On Line , n. 3, p. 1-5, 2007. 
 
SILVA, D. V. F e; SANTOS, J. B. dos; ABREU, A. de F. B.; PARRELLA, R. A. da C. 
Seleção de linhagens de feijão rosinha de boa cocção, resistentes à antracnose e 
mancha angular. Bragantia , v. 68, n. 3, p. 583-591, 2009.  
 
VARASCHIN, M. J. F. C. Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola-
CEPA. 2011. Disponível em: 
<http://cepa.epagri.sc.gov.br/Publicacoes/Sintese_2011/Feijao 
%20sintese%202011.pdf> Acesso em: 10/01/2013. 
 
VIANELLO-BRONDANI, R. P.; CARDOSO, P. C. B.; VEIGA, M. M.; MENEZES, I. P. 
P.; VALDISSER, P. A. M. R.; BORBA, T. C. O.; MELO, L. C.; PELOSO, M. J. D.; 
BRONDANI, C.; Molecular characterization of high performance inbred lines of 
Brazilian common beans. Genetics and Molecular Research,  v. 12, n. 4, p. 5467-
5484, 2013. 
 
VIEIRA, C.; BORÉM, A.; RAMALHO, M. A. P.; CARNEIRO, J. E. S. Melhoramento 
do feijão. In: BORÉM, A. (Ed.). Melhoramento de espécies cultivadas . Viçosa: 
Universidade Federal de Viçosa, p. 301-391. 2005. 
 



 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 
 

 

420 

VIEIRA, S.; HOFFMANN, R. Estatística experimental . São Paulo: Atlas, 1989. 
175p. 
 
WANDERLEY, F. M.; PEREIRA, H. S.; SILVA, F. C.; MELO. L. C.; FARIA. L. C.; 
SOUZA. T. L. P. O.; WENDLAND, A. Linhagens de feijoeiro-comum carioca 
avaliadas para características relacionadas à qualidade comercial dos grãos. In: 
Anais do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão – CONPEEX. IX, 2012. 
Goiânia-GO. Anais...  Goiânia-GO: Universidade Federal de Goiás, 2012. p. 8792-
8796. 
 
ZIMMERMANN, M. J. O.; CARNEIRO, J. E. S.; DEL PELOSO, M. J.; COSTA, J. G. 
C.; RAVA, C. A.; SARTORATO, A.; PEREIRA, P. A. A. Melhoramento genético e 
cultivares. In: ARAUJO, R. S.; RAVA, C. A.; STONE, L. F.; ZIMMERMANN, M. J. O. 
Cultura do feijoeiro comum no Brasil . Piracicaba: POTAFOS, p. 223-273. 1996. 


