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O feijão comum (Phaseolus vulgaris L.) é o principal alimento na mesa do brasileiro. Seu 

cultivo é bastante difundido por todo território nacional, tendo o Brasil como um dos maiores 

produtores e consumidores da leguminosa. Em Santa Catarina o feijão é amplamente cultivado, 

em diversos ambientes com características contrastantes, fato que interfere em uma produção 

de grãos homogênea de determinado genótipo para diferentes locais e anos, sendo o feijão uma 

cultura altamente sensível as mudanças de ambiente. Essa sensibilidade está intimamente ligada 

a interação genótipo x ambiente, que altera e mascara o mérito genético dificultando a 

recomendação de cultivares mais produtivas e estáveis. Essa interação pode ser fragmentada 

para melhor compreensão através de metodologias mais refinadas como a dos modelos mistos, 

permitindo entender a contribuição de cada componente do fenótipo de forma altamente 

aproximada. O objetivo do trabalho foi avaliar a sensibilidade genotípica de cultivares de feijão 

em diferentes locais e anos no estado de Santa Catarina. O delineamento experimental utilizado 

foi de blocos casualizados com 4 repetições. As parcelas foram compostas de quatro linhas de 

4 m, distanciadas em 0,50 m, e com densidade de 15 sementes por metro linear. O caráter 

avaliado foi rendimento de grãos em kg.ha-1, de 20 genótipos de feijão pertencentes aos ensaios 

de valor de cultivo e uso (VCU). Os experimentos foram conduzidos nas safras agrícolas de 

2011/12, 2012/13, e 2013/14, em três locais diferentes do estado de Santa Catarina: Canoinhas, 

Lages e Ponte Serrada, tendo contrastes de clima e altitude para cada ambiente. Para a análise 

estatística, no software SAS 9.4, foi utilizado o procedimento PROC MIXED, empregando o 

método da máxima verossimilhança restrita, para a obtenção de estimativas de componentes da 

variância. A predição dos valores genéticos por meio das estimativas de componentes da 

variância foi feita através do BLUP (Melhor Predição Linear Não Viesada). Além disso, a 

média dos genótipos foi estimada através do espaço de inferência, conforme metodologia 

proposta por McLEAN et al. (19 91). O modelo matemático adotado foi: yijkl= µ + anoi + 

genj + locl+ ano(loc*gen)kjl. Os ambientes que apresentaram maior e menor média para 

produção de grãos foram Ponte Serrada (4035 kg.ha-1) e Lages (2104 kg.ha-1), respectivamente. 

A diferença entre as médias de produção de grãos para ambos locais foi de 1931 kg.ha-1, 

podendo ser verificada diferença significativa entre os ambientes. Na análise dos componentes 

da variância, os resultados evidenciam que na composição do fenótipo a maior contribuição foi 

do ambiente (σ2
a=2.146.356), enquanto que a contribuição atribuída à variância genotípica é 

baixa (σ2
g=203.724). Já a contribuição proveniente da estimativa da interação G x A é ainda 

menor (σ2
GxA= 167.073). Portanto, aproximadamente 90% da variância fenotípica pode ser 

atribuída ao efeito da variância de ambiente, 0,90% a variância genotípica e 0,70% a interação 

G x A. É importante salientar que o local que mais interferiu no desempenho dos genótipos foi 
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Lages, afetando com valor negativo de – 1923 kg.ha-1. Entre os genótipos, chama a atenção o 

TB 02-23 (Figura 1A), pois demonstra ser altamente sensível, principalmente ao ambiente AB3 

onde a estimativa de sua interação foi de -662 kg.ha-1. Porém, o mesmo genótipo sendo avaliado 

no ambiente AB5, tem estimativa de 381 kg.ha-1. Essas estimativas somaram negativamente e 

positivamente para a média final do genótipo de acordo com o ambiente de cultivo, por isso a 

importância da interação G x A ser considerada nos programas de melhoramento, com a 

finalidade de alcançar maiores valores de rendimento. De maneira contrastante, o genótipo 

CNFC 10-762 (Figura 1B), apresenta uma estimativa de 1109 kg.ha-1, atestando ser altamente 

sensível de forma positiva para o ambiente AB1. Também, pode ser constatado para o ambiente 

AB6 uma estimativa próxima a zero (3 kg.ha-1), ou seja, o genótipo demonstrou ser insensível 

a esse ambiente. Além do efeito da interação é importante em termos de melhoramento 

conhecer em quais ambientes deseja se cultivar, já que o efeito da interação somente terá 

relevância dependendo do ambiente, que tem influência fundamental na média final. Portanto, 

a recomendação de cultivares regionalizadas ou específicas para o estado de Santa Catarina se 

torna a melhor alternativa, com o intuito de reduzir a restrição ambiental e os efeitos 

ocasionados pela interação G x A. 

 

 

 
  
Fig.1 Médias finais dos genótipos com respectivas interações para diferentes ambientes no estado de 

Santa Catarina, sendo: AB1 e AB2 (Canoinhas – 2013 e 2014), AB3 e AB4 (Lages – 2013 e 2014), AB4 

e AB6 (Ponte Serrada – 2013 e 2014).  IMEGEM-UDESC. Lages, SC.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


