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RESUMO 

ALMEIDA, K. C. Comportamento de cultivares de feijão preto (Phaseolus vulgaris L.) 

em  três safras no município de Guarapuava-PR 

A cultura do feijão (Phaseolus vulgaris L.) tem grande importância no Brasil, pois é 

uma significativa fonte de proteínas para a população. No Paraná esta cultura também 

tem grande importância sendo que o estado sempre figura entre os maiores produtores 

do país. O presente trabalho objetivou avaliar em diferentes safras o crescimento e a 

produtividade de cultivares de feijão preto. Foram realizados experimentos em três 

safras, com seis cultivares em quatro blocos, totalizando 24 parcelas por safra, em 

esquema de parcelas subdivididas em que a safra foi a parcela e as cultivares as 

subparcelas. Coletou-se dados de produtividade e de crescimento em quatro estádios, 

além de dados climáticos. Houve interação entre safra e cultivar para produtividade e 

todos os componentes produtivos avaliados, assim como algumas variáveis 

morfológicas avaliadas (número de flores, vagens e IAF). De modo geral a maior 

produtividade foi observada na primeira safra, diminuindo na segunda safra e 

decrescendo mais ainda na terceira safra, sendo que as cultivares BRS Esplendor e IPR 

Uirapurú ficaram no grupo das cultivares mais produtivas nas três safras. O componente 

produtivo número de grãos por área, e o dado de crescimento índice de colheita 

aparente, foram os parâmetros com maior correlação com a produtividade. Os dados 

climáticos que mais influenciaram a produtividade foram a temperatura e a radiação, 

sendo que a precipitação teve correlação negativa com a produtividade. Com os 

resultados obtidos no presente estudo constatou-se que as cultivares cresceram com 

velocidade e vigor diferente, alterando a produtividade conforme a safra, mas as 

cultivares BRS Esplendor e IPR Uirapuru foram as mais estáveis e produtivas, sendo as 

mais recomendadas para semeadura na região de Guarapuava. 

Palavras-chave: Grãos por área, índice de área foliar, índice de colheita aparente, 

massa de grãos. 
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ABSTRACT 

ALMEIDA K. C. Black bean cultivars behaviour (Phaseolus vulgaris L.) in three 

harvests in the municipality of Guarapuava-PR 

The bean crop (Phaseolus vulgaris L.) has great importance in Brazil as it is a 

significant source of protein for the population. In Parana this crop has also great 

importance and the State always ranks among the largest producers in the country. This 

study aimed to evaluate in different trials the growth and yield of black bean cultivars. 

Experiments were performed in three trials, with six cultivars in four blocks, totaling 24 

plots per trial on a split-plot design where the trial was the mainplot and cultivars was 

the subplots. It was collected yield and growth data at four growth stages, and also 

climatic data. There was interaction between trial and cultivar for yield and all yield 

components analyzed, as well as with a high number of morphological parameters 

evaluated. In general, the highest yield was observed in the first trial, reducing in the 

second trial and decreasing even more in the third trial, and the cultivars BRS Esplendor 

and IPR Uirapuru were in the cultivars group with highest yield at all three trials. The 

yield component grain number per area, and the growth data harvest index, were the 

parameters with highest correlation with yield. The climatic data that had most 

influence on yield were the temperature and radiation, and the rain was negatively 

correlated with yield. With the results obtained in this study it was found that the 

cultivars developed with different speed and strength, changing the yield according to 

the trial, but the cultivars BRS Esplendor and IPR Uirapuru were the most stable and 

with higher yield, being the most recommended cultivars for seeding in the region of 

Guarapuava. 

Keywords: Grains mass, grains per area, harvest index, leaf area index. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de feijão (Phaseolus vulgaris 

L.), com uma produção de aproximadamente 3 milhões de toneladas ao ano, no Paraná a 

importância desse grão também é grande, pois cerca de 20% da produção nacional em 

2013 foi colhida nesse estado, a produção estadual é distribuída em muitos municípios 

de forma pulverizada, mas ainda assim em 2013 destacaram-se os municípios de 

Prudentópolis, com 6,58% da produção total, e Castro com 3,97% (IBGE, 2015). O 

feijão também  tem grande importância como fonte de proteína no Brasil, fonte barata e 

disponível em todo o país o consumo per capita desta leguminosa é de 19 kg ano
-1

 

(MAPA, 2013).  

A escolha da cultivar a ser usada pode influenciar na qualidade do feijão colhido 

e, por consequência, no valor de comercialização. Esse fator leva muitos produtores da 

região de Guarapuava a escolher o feijão preto em detrimento ao carioca, devido à 

maior sensibilidade dos grãos de feijão carioca a sofrerem mudanças em seu tegumento 

em consequência da alta umidade na época da colheita, fenômeno frequente na região.  

Um dos fatores que podem influenciar no bom desempenho da cultura é o seu 

crescimento vegetal, segundo Urchei et al. (2000), a análise de crescimento pode trazer 

informações sobre o desempenho da cultura que apenas dados de produção não 

detectam. Essas informações podem ajudar a expressar o máximo da cultura no 

ambiente mais adequado (ANDRADE et al., 2009).  

Por ser uma boa alternativa de rotação de cultura para a região de Guarapuava e 

também por já ter importância regional, torna-se coerente realizar novos trabalhos com 

essa cultura. É necessário aprofundar os conhecimentos sobre o desenvolvimento da 

cultura e a sua influência na produção de grãos, através principalmente da análise de 

resultados obtidos em diferentes experimentos realizados com as mesmas cultivares de 

feijão.  

Por essas razões os resultados obtidos no presente trabalho podem contribuir 

para o desenvolvimento da cultura e resultar em alta produtividade, trazendo maior 

renda aos produtores, além de incentivar os produtores a aumentarem a área cultivada 

com feijão preto na região. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Geral 

Avaliar em três safras o crescimento e a produtividade de cultivares de feijão 

preto e sugerir as cultivares de feijão preto com maior estabilidade e potencial produtivo 

para a região. 

 

2.2 Específicos 

- Comparar a produtividade e os componentes produtivos de cultivares de feijão 

preto em diferentes safras; 

- Avaliar a influência de fatores climáticos na produtividade da cultura; 

- Mensurar diferenças morfológicas entre as cultivares e relacionar esses 

parâmetros com a produtividade observada; 

- Sugerir as cultivares com maior potencial produtivo dentro e fora do 

zoneamento agrícola. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Panorama de produção 

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de feijão, com uma produção 

relativamente estável de aproximadamente 3 milhões de toneladas nos últimos 8 anos. O 

Paraná tem grande importância como produtor nacional de feijão, sendo que em 2014 

foi o maior produtor nacional desta leguminosa contribuindo com mais de 20% do total 

produzido nesse ano. Dentre os municípios com maior produção de feijão no Paraná 

destaca-se na região de Guarapuava o município de Prudentópolis com 66 mil kg, ou 

aproximadamente 6,6% da produção paranaense em 2013 (IBGE, 2015). 

 

3.2 Características gerais da cultura 

Planta da família das fabaceas possui hábitos de crescimento determinado ou 

indeterminado dependendo da cultivar, sendo por isso dividida em grupos conforme o 

crescimento apresentado. O tipo I é de hábito determinado, planta ereta de porte baixo; a 

partir do tipo II são plantas de hábito indeterminado até chegar ao tipo IV que é uma 

planta de hábito indeterminado com crescimento contínuo com poucos ramos laterais 

(GRAHAM e RANALLI, 1997). 

A semente possui elevado teor de proteína e de carboidratos. A grande diferença 

entre cultivares está na cor e formato do grão, podendo variar do preto ao rosado, do 

arredondado ao alongado, sendo que o formato também pode interferir no peso dos 

grãos. Uma amostra de mil grãos pode variar de 200 a 400 g, dependendo do tipo de 

grão (carioca, rajado ou preto) (EMBRAPA, 2005). 

 

3.3 Cultivares 

As cultivares utilizadas no presente trabalho foram bem avaliadas em outros 

experimentos. Mello et al. (2007) obtiveram produtividade de mais de 2.300 kg ha
-1

 

para as cultivares BRS Campeiro, IPR Tuiuiú e IPR Uirapuru em um experimento de 

adaptabilidade e estabilidade. Buratto et al. (2009) por sua vez encontraram altos teores 

de proteína no grão na cultivar FT Soberano, teor maior inclusive que o encontrado na 

cultivar BRS Campeiro. A cultivar IPR Tiziu teve alta produtividade no experimento de 

Vogt et al. (2013), porém, quando submetida a interferência de mato competição perdeu 

mais de 30% da produtividade apresentando uma produtividade de 2.426 kg ha
-1

. A 

cultivar BRS Esplendor foi atestada por Costa et al. (2013) como uma cultivar de 
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grande produtividade no Paraná com média de 2.500 kg ha
-1

 e com grande qualidade de 

grão, apresentando cor e tamanho regulares e facilidade para colheita mecanizada. 

 

3.3.1 BRS Campeiro 

Cultivar lançada em 2003, é uma planta de porte ereto, tendo mantido essa 

característica em todas as condições testadas, com diferentes níveis de fertilidade e em 

diferentes climas (PEREIRA et al., 2012). É resistente ao acamamento e tem ciclo 

médio de 85 dias. Quanto a doenças é suscetível ao crestamento bacteriano, mas 

moderadamente resistente ao mosaico comum e alguns patótipos de antracnose. É 

recomendado para os três estados do sul tanto na safra quanto na safrinha. A massa de 

mil grãos é de aproximadamente 250 g (EPAGRI, 2012) e possui potencial produtivo de 

4.200 kg ha
-1

 (EMBRAPA, 2012). 

 

3.3.2 BRS Esplendor 

Planta de porte de planta ereto, adequado a colheita mecanizada, essa cultivar foi 

lançada em 2006, e apresenta ciclo de 85 a 90 dias. Essa cultivar é recomendada para 

todas as regiões produtoras do país. Possui resistência moderada a ferrugem, 

crestamento bacteriano comum e murcha de fusarium, é suscetível à mancha angular e 

ao mosaico dourado (COSTA et al., 2011). Possui potencial produtivo de até 3.000 kg 

ha
-1

 de acordo com experimentos realizados a campo (EMBRAPA, 2009) e apresenta 

massa de mil grãos de cerca de 210 g (PEREIRA et al., 2012). 

 

3.3.3 FT Soberano 

Lançada em 2005, possui resistência moderada a oídio, mancha angular e 

ferrugem, sendo suscetível a antracnose e ao acamamento (EMBRAPA, 2010). Além de 

apresentar alto teor de proteína e ampla adaptabilidade aos ambientes de cultivo 

(BURATTO et al., 2009), possui potencial produtivo de 3.200 kg ha
-1 

(IAPAR, 2005). 

A cultivar tem massa de mil grãos de aproximadamente 190 g (BARILI et al., 2011). 
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3.3.4 IPR Tiziu 

Essa cultivar foi lançada em 2007 e possui hábito de crescimento indeterminado 

com porte ereto que favorece colheita mecanizada. Possui ampla adaptação climática 

sendo recomendada para a região sul, e para os Estados de São Paulo, Goiás e Mato 

Grosso. Quanto a doenças, possui resistência ao mosaico comum e à ferrugem, 

resistência moderada ao oídio e mancha angular e suscetibilidade à antracnose e ao 

crestamento bacteriano (IAPAR, 2010).  

Tolera bem altas temperaturas no florescimento e enchimento de vagens e tem 

potencial para produzir mais de 3.000 kg ha
-1

 e tem massa de mil grãos de 

aproximadamente 205 g (BARILI et al., 2015).  

 

3.3.5 IPR Tuiuiú 

 Cultivar lançada em 2010, possui crescimento indeterminado e porte ereto que 

favorece a colheita mecanizada. Inicialmente foi recomendada para os Estados do 

Paraná e de São Paulo, posteriormente passou a ser recomendada para Goiás e Rio 

Grande do Sul. A planta tolera baixos teores de fósforo e acidez no solo, é resistente à 

murcha de fusarium e ao mosaico comum, moderadamente resistente à ferrugem, 

mancha angular e ao oídio e é suscetível à antracnose e ao crestamento bacteriano 

comum (IAPAR, 2010). Possui potencial produtivo de 3.900 kg ha
-1

 e massa de mil 

grãos de cerca de 227 g (BARILI et al., 2015).  

 

3.3.6 IPR Uirapuru 

Essa cultivar foi lançada em 2000 e possui hábito de crescimento indeterminado 

e porte ereto, com possibilidade de colheita mecanizada. A planta pode tolerar teores 

baixos de fósforo no solo e altas temperaturas na fase reprodutiva. É resistente a oídio, 

ferrugem e mosaico comum, porém é suscetível à antracnose, crestamento bacteriano 

comum e mancha angular (IAPAR, 2005). Possui potencial produtivo de 3.000 kg ha
-1

 e 

massa de mil grãos de cerca de 246 g (BARILI et al., 2015). 
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3.4 Adaptação e crescimento da cultura 

Ao trabalharem a cultura do feijão, Graham e Ranalli (1997) concluíram que o 

grande desafio para os pesquisadores da área é conciliar numa planta a adaptabilidade 

necessária para ser cultivada no máximo de ambientes possível. Os interesses mudam de 

uma região para outra, assim como a tecnologia empregada no cultivo. Tem-se aí a 

necessidade de atender primeiro aos objetivos não específicos da cultura, como a 

resistência a insetos e doenças. Mas para que essa planta obtenha sucesso ela terá que 

ser cultivável no maior número possível de ambientes, atendendo a todos os níveis 

tecnológicos, ser pouco influenciada pela interação genótipo x ambiente.  

Uma das características que pode determinar o sucesso ao implantar uma cultura 

é o conhecimento sobre a adaptação da cultura, ou especificamente da cultivar desejada, 

às condições do ambiente de cultivo. Em estudo realizado em Santa Catarina, Coimbra 

et al. (1999) testaram 20 genótipos de feijão preto em 3 locais de Chapecó (SC) e 

concluíram que alguns genótipos adaptaram-se melhor em alguns ambientes que em 

outros, porém, com alta produtividade média final, sendo superior a cultivares estáveis 

de baixa produtividade. Isso leva a inferir que ao se encontrar a cultivar que melhor se 

adapte ao ambiente, o potencial produtivo da cultivar estará sendo melhor aproveitado. 

O crescimento da planta é um dos fatores que indicam a interação da cultivar 

com o ambiente em que é semeada. Dados como índice de área foliar (IAF) e 

crescimento da planta podem reforçar dados de produtividade na caracterização do 

desempenho de uma cultivar ao ambiente. Andrade et al. (2009) trabalharam com 

características de crescimento de duas cultivares de feijão (Ouro negro e BRS MG 

Talismã) e concluíram que a cultivar que teve melhor desempenho (Ouro negro) 

apresentou características como acúmulo de matéria seca e enchimento de vagens maior 

que a outra cultivar (BRS MG Talismã), corroborando com a teoria de que o 

crescimento da planta prediz seu desempenho final. 

Ainda sobre a influência das folhas na produtividade final dos grãos, Whites e 

Montes-R (2005) estudaram a espessura das folhas e sua influência na fotossíntese e as 

diferenças na espessura entre as linhagens provenientes de diferentes localidades. Esses 

autores concluíram que o ambiente e a disponibilidade de água têm grande influência na 

espessura da folha.   

Fatores bióticos e abióticos podem afetar o desenvolvimento da cultura e seu 

desempenho. Um dos fatores abióticos mais limitantes ao crescimento e produção da 

cultura é o estresse hídrico. O estresse hídrico foi testado no trabalho de Rosales-Serna 
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et al. (2004) em que os autores trabalharam com quatro cultivares em diferentes 

condições de disponibilidade de água e confirmaram que algumas cultivares se adaptam 

melhor as limitações impostas, sendo observado alterações no ciclo como antecipação 

do florescimento e da maturação dos grãos. Outro trabalho objetivando avaliar e 

entender os mecanismos de adaptação do feijão à baixa disponibilidade de água foi 

realizado por França et al. (2000). Nesse trabalho os autores relataram que algumas 

cultivares reagiram melhor à falta de água e conseguiam manter suas funções 

fotossintéticas, desde que não fossem submetidas a condições severas que impedissem a 

manutenção de suas funções vitais; todavia, ressaltaram a necessidade de complementar 

os estudos para compreender melhor essa adaptação. 

No Brasil, sob irrigação de pivô central e testando diferenças entre plantio direto 

e convencional, Urchei et al. (2000) concluíram que os tratamentos com plantio direto 

tiveram melhor desempenho na maioria das variáveis avaliadas, mesmo com menor 

disponibilidade de água conseguiram aproveitar melhor o volume de água fornecida, e 

ainda argumentaram que variáveis como taxa de assimilação líquida, taxa de 

crescimento relativo e razão de área foliar em função do ciclo são boas estimativas de 

como pode se comportar a cultura na colheita. 

Além dos problemas já relatados pelo estresse hídrico, Ramos et al. (2003) 

investigaram se tal déficit poderia interferir na fixação biológica de nitrogênio. Os 

autores inferiram que além de o estresse prolongado interferir na atividade da 

nitrogenase, poderia interferir na estrutura dos nódulos. 

Temperaturas muito altas ou baixas podem interferir diretamente no 

desenvolvimento das atividades fisiológicas das plantas. Gross e Kigel (1994) 

estudaram o efeito das altas temperaturas no desenvolvimento do pólen, número de 

flores e de vagens. As avaliações feitas por esses autores confirmaram que as altas 

temperaturas diminuem o número de vagens que se desenvolvem e o número de grãos 

produzidos quando o estresse por temperatura é induzido entre o desenvolvimento da 

parte reprodutiva e a antese. Porém, não foi possível comprovar se a alta temperatura 

altera a viabilidade do pólen e o abortamento de flores. 

Em relação aos fatores bióticos um dos maiores problemas para a cultura do 

feijão é a antracnose causada pelo fungo Colletotrichum lindemunthianum. Desde os 

anos 70 vários autores constataram a importância dessa moléstia na cultura. Segundo 

Graham (1978), esse fungo era o mais comum no feijoeiro na América Latina 

especialmente no Brasil, na Argentina e no México. As condições climáticas que 
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favorecem a infecção são comuns na região o que facilitaria a manifestação da doença, 

além do autor ter citado o fato de cada localidade ter uma raça diferente predominante, 

indicando a ampla adaptação do patógeno aos locais com maior produção do grão. 

 

3.5 Índice de colheita e produtividade 

Selecionar as melhores linhagens e cultivares através da produtividade é uma 

forma dos trabalhos de pesquisa contribuir com a sociedade. Lima et al. (2013) 

avaliaram cultivares e linhagens de feijão em diferentes ambientes para estimar as 

variáveis de estabilidade e adaptabilidade dessas plantas e encontrar a melhor estimativa 

para seleção, e a produtividade foi a variável com maior confiança para seleção de 

cultivares. 

Ao longo dos anos vários trabalhos foram realizados com esse objetivo. Para 

demonstrar a evolução dos trabalhos de melhoramento e seleção de linhagens da 

Embrapa, Faria et al. (2013) avaliaram características importantes como arquitetura de 

planta, resistência a doenças de folha, massa de grãos, qualidade de grãos e 

produtividade num período de 22 anos de trabalho de melhoramento da Embrapa. 

Concluíram que houve ganho nesse período para todas as características avaliadas, com 

destaque para a arquitetura de planta com um ganho médio de 2% ao ano e qualidade de 

grãos com um ganho de 2,4% ao ano. Ficou demonstrado, assim, que a evolução ao 

longo dos anos através do melhoramento e seleção contribuiu para o aumento da 

produtividade da cultura. 

 A massa de grãos é uma variável altamente influenciada pelo ambiente, segundo 

Coimbra et al. (1999). Esses autores, estudando a divergência genética de cultivares de 

feijão preto, concluíram que umas das características que mais variaram de um local 

para outro de estudo foi a massa de grãos, sendo que os autores recomendaram mais 

estudos para uma melhor avaliação desse resultado. 

Comparando duas cultivares quanto ao crescimento e produtividade, Andrade et 

al. (2009) obtiveram resultados muito semelhantes para os critérios de produtividade 

como massa de grãos, número de vagens por planta e produtividade, com a 

produtividade média de 2.200 kg ha
-1

; as diferenças encontradas foram nos fatores de 

crescimento. 

Ao associar produtividade e porte de planta, Silva et al. (2012) propuseram 

selecionar cultivares quanto ao seu porte mais ereto, adequado à colheita mecanizada, 
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porém, houve uma perda na produtividade ao se considerar apenas esse quesito, sendo 

mais adequado selecionar pela produtividade. Houve correlação negativa entre porte e 

produtividade, porém de pequena magnitude demonstrando ser possível selecionar 

plantas com as duas características simultaneamente, possibilitando maiores ganhos do 

que ocorre ao se selecionar apenas uma característica. 

O índice de colheita foi uma das variáveis estudadas por Araújo e Teixeira 

(2012). Esses autores correlacionaram este índice à produção de grãos, concluindo que 

ao selecionar a cultivar de maior índice de colheita estará se selecionando uma cultivar 

com alto desempenho produtivo e vice-versa. Por outro lado, esse índice não se 

correlacionou com o ciclo da cultura e correlacionou-se negativamente com o porte 

ereto de planta, sem que isso tenha interferido no desempenho da cultura, já que as 

plantas de porte prostrado não tiveram vantagem na colheita. 

O tamanho da semente (PMS) também não influencia o índice de colheita e a 

produtividade da cultura. Segundo Perin et al. (2002), avaliando cultivares com a 

característica de sementes grandes e pequenas, apesar do crescimento inicial mais lento 

das plantas oriundas de sementes pequenas, essa diferença desapareceu na colheita, 

indicando que a translocação de solutos não foi afetada. 
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4. PRODUTIVIDADE E COMPONENTES PRODUTIVOS DE CULTIVARES 

DE FEIJÃO PRETO EM GUARAPUAVA-PR 

 

4.1 Resumo 

A produtividade da cultura do feijão no Brasil foi de 832 kg ha
-1 

em 2014 na média da 

primeira safra, a produtividade é influenciada pelo desempenho dos componentes 

produtivos como número de grãos por área e massa de mil grãos. O objetivo deste 

trabalho foi comparar a produtividade e os componentes produtivos de cultivares de 

feijão preto em diferentes safras. O trabalho foi constituído de três safras com seis 

cultivares de feijão preto com quatro repetições, foram avaliados a produtividade, o 

número de grãos por área, massa de mil grãos, número de vagens por área, vagens por 

planta e grãos por vagem. Os experimentos foram realizados em Guarapuava e 

registrou-se também as condições climáticas durante os ciclos da cultura e as médias 

históricas do período. Houve diminuição da produtividade no terceiro safra, sendo que a 

cultivar IPR Tiziu foi a que teve maior redução; a cultivar BRS Esplendor e IPR 

Uirapuru tiveram diminuição na produtividade no terceiro safra, mas se mantiveram no 

grupo das cultivares mais produtivas nos três safras. Constatou-se que o número de 

grãos por área foi o componente produtivo que mais influenciou a produtividade dos 

safras, seguido pelo índice de colheita aparente. As diferenças entre a produtividade das 

cultivares nos safras pode ser explicada pela interação entre as cultivares e as variáveis  

climáticas no período de cultivo, no terceiro safra a radiação e a temperatura média 

foram menores e a precipitação foi maior que nos demais safras, influenciando a 

produtividade. As cultivares BRS Esplendor e IPR Uirapuru foram as mais produtivas, 

sendo as cultivares recomendadas para semeadura na região de Guarapuava. 

Palavras-chave: Componentes de rendimento, índice de colheita aparente, massa de 

grãos, número de grãos. 
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YIELD AND YIELD COMPONENTS OF BLACK BEAN CULTIVARS IN 

GUARAPUAVA-PR 

 

4.2 Abstract 

The productivity of bean crops in Brazil was 832 kg ha
-1

 in 2014 in the average of the 

first crop. Productivity is influenced by the performance of production components 

number of grains per area and thousand grain weight. The objective of this study was to 

compare the productivity and productive components of black bean cultivars in different 

tests. The work consisted of three trials of six black bean cultivars with four 

replications. We evaluated the productivity, the number of grains per area, thousand 

grain weight, number of pods per area, pods per plant and seeds per pod. Was registered 

also the weather conditions during the crop cycles. There was a decrease in productivity 

in the third test, with the cultivar IPR Tiziu was the one that had the greatest reduction; 

BRS Esplendor and IPR Uirapuru had decreased productivity in the third test, but 

remained in the group of the most productive cultivars in the three tests. It was found 

that the number of grains per area was productive component that most influenced the 

productivity of testing, followed by the harvest index. The differences between the grain 

yields in the tests can be explained by differences in climate in the cultivation period in 

the third test radiation and average temperature was lower and precipitation was higher 

than in the other trials, influencing productivity. BRS Esplendor and IPR Uirapuru 

cultivars were the most productive, with the cultivars recommended for sowing in 

Guarapuava region. 

Keywords: grain weight, harvest index, number of grain, yield components 

 

4.3 Introdução 

O feijão sempre foi uma das plantas mais cultivadas no Paraná (IBGE, 2015). 

Primeiramente como cultura de subsistência, mais tarde obteve interesse comercial, 

passando a ser cultivada de maneira mais tecnificada (BULISANI, 2008). Entretanto, 

essa mudança de finalidade não resultou em um aumento significativo de produtividade, 

e por muito tempo valores abaixo de 1.000 kg ha
-1

 foram comuns (FARIA et al., 2013). 

Segundo Barili et al. (2012), a previsibilidade e adaptabilidade às condições de 

cultivo são fundamentais para obter a produtividade esperada. As cultivares lançadas 

nos últimos 15 anos são as mais adaptadas e produtivas. Hoje existem no mercado 
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cultivares com potencial produtivo de cerca de 4.000 kg ha
-1 

(BRS Campeiro), com 

resistência a doenças como a ferrugem (FT Soberano, IPR Tiziu) e com tolerância  a 

níveis baixos de fósforo no solo (IPR Tuiuiú e IPR Uirapuru) (IAPAR, 2005). Entre as 

cultivares com maior produtividade estão as BRS Campeiro, BRS Esplendor, IPR 

Tuiuiú, IPR Tiziu e IPR Uirapuru. No trabalho de Melo et al. (2007), as cultivares BRS 

Campeiro e IPR Uirapuru obtiveram produtividade de 2.723 kg ha
-1

 e 2.462 kg ha
-1

, 

respectivamente, indicando que a produtividade interage com o clima local e resulta em 

valores diferentes conforme o local.  

Fernandes et al. (2015), trabalhando em sistema orgânico com a cultivar BRS 

Campeiro, obtiveram 8,6 milhões  grãos ha
-1

, os autores citam no trabalho que o excesso 

de chuva pode ter influenciado no número de grãos e levado a uma redução na 

produtividade esperada. Araújo e Teixeira (2012) trabalhando com variedades de feijão 

de grãos maiores como Jalo, obtiveram até 6,4 milhões grãos ha
-1

. 

A massa de mil grãos (MMG) variou no trabalho de Pereira et al. (2012), sendo 

que as cultivares BRS Campeiro e Esplendor tiveram valores de 226 e 175 g, 

respectivamente.  Hawerroth et al. (2011) encontraram, para FT Soberano e IPR 

Uirapuru MMG de 187 e 182 g, respectivamente. 

As cultivares utilizadas no experimento já foram avaliadas em diferenteslocais 

do Brasil, mas não há informação publicada sobre o desempenho produtivo dessas 

cultivares na região de Guarapuava. Resultados de produtividade para essa importante 

região produtora de feijão ajudariam a orientar pesquisadores e produtores na escolha da 

cultivar com alta e estável produção de grãos. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar, em três safras, as diferenças produtivas 

entre cultivares de feijão preto, bem como compreender quais componentes produtivos 

mais afetam a produtividade e se as condições climáticas influenciaram essas variáveis.   

 

4.4 Material e Métodos 

4.4.1 Local do experimento e dados climáticos 

O experimento foi conduzido no campo experimental do departamento de 

Agronomia da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), em 

Guarapuava-PR, localizado em latitude 25º 23’S e longitude 51º 29’O, numa altitude de 

1029 m. O clima é temperado de altitude, Cfb, segundo a classificação de Köppen 

(PEEL et al., 2007). 
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O solo da área experimental é Latossolo bruno (MICHALOVICZ, 2012) com 

textura argilosa, apresentou os teores na primeira safra de: Al: 0,0 cmolc dm
-3

; H + Al: 

4,46 cmolc dm
-3

; P: 1,9 mg dm
-3

; Ca: 5,2 cmolc dm
-3

; Mg: 2,9 cmolc dm
-3 

K: 0,18 cmolc 

dm
-3

, CTC: 12,74 cmolc dm
-3

 e pH em CaCl2: 5,3. Nessa safra não foi necessária a 

realização de calagem para a implantação da cultura.  

Na segunda safra a área de experimento foi mudada para a área ao lado e os 

teores encontrados foram de: Al: 0,5 cmolc dm
-3

; H + Al: 6,76 cmolc dm
-3

; P: 3,0 mg dm
-

3
; Ca: 4,1 cmolc dm

-3
; Mg: 2,7 cmolc dm

-3
; K: 0,20 cmolc dm

-3
; CTC: 14,10 cmolc dm

-3
 e 

pH em CaCl2: 5,2. Nessa área foi necessária a realização de calagem em superfície para 

correção da acidez do solo, foi realizada aproximadamente 70 dias antes da semeadura 

com calcário calcítico filler (PRNT 100) na dose de 2,5 t ha
-1 

objetivando chegar a uma 

saturação por bases de 70% (IAPAR, 2003). 

 Na terceira safra, realizada na mesma área da segunda safra, o teor encontrado 

foi de: Al: 0,0 cmolc dm
-3

; H + Al: 4,36 cmolc dm
-3

; P: 3,5 mg dm
-3

; Ca: 2,9 cmolc dm
-3

; 

Mg: 2,6 cmolc dm
-3

; K: 0,10 cmolc dm
-3

; CTC: 9,91 cmolc dm
-3 

e pH em CaCl2: 5,4, não 

sendo necessária a realização de calagem. 

Os dados climáticos foram obtidos junto à estação meteorológica do IAPAR 

(Instituto Agronomico do Paraná), localizada a menos de 100 m do local do 

experimento. Os dados climáticos históricos foram obtidos junto ao SIMEPAR (Sistema 

Meteorológico do Paraná), estavam disponíveis pela instituição os dados coletados  

dados a partir de 1997, que foram utilizados na elaboração de uma tabela para 

referenciar as condições climáticas do período dos experimentos. 

 

4.4.2 Material experimental 

As cultivares avaliadas foram: BRS Campeiro, BRS Esplendor, IPR Tuiuiú, IPR 

Uirapuru, IPR Tiziu e FT Soberano, todas cultivares de feijão preto com ampla 

utilização no Estado do Paraná. As sementes foram obtidas junto às instituições 

obtentoras. Na terceira safra foi realizada semeadura com sementes produzidas na 

segunda safra. 

 

4.4.3 Semeadura e manejo da cultura 

Realizaram-se 3 semeaduras do experimento sendo dois na mesma área 

experimental e um na proximidade da área. A densidade de semeadura foi de 400 mil 
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plantas ha
-1

, sendo posteriormente raleado manualmente para alcançar uma população 

de 220 mil plantas ha
-1 

para todas as cultivares, aproximadamente 15 dias após a 

germinação. 

A semeadura da primeira e segunda safras foi realizada no mês de outubro de 

2012 e 2013, respectivamente, e a da terceira safra no mês de fevereiro de 2014. Em 

todas as safras utilizou-se o espaçamento de 0,40 m entre linhas, sendo cada parcela 

constituída de 4 linhas com 10 m de comprimento, e a área útil composta pelas duas 

linhas centrais, com 4 repetições, totalizando 24 parcelas em cada safra. Na semeadura 

de todas as safras utilizou-se o formulado 04-14-08 com aplicação no sulco de 

semeadura, sendo que na primeira safra aplicou-se 800 kg ha
-1 

disponibilizando, 

respectivamente: 32, 112 e 64 kg ha
-1

 de N, P2O5 e K2O; na segunda e terceira safras 

aplicou-se 571 kg ha
-1

, disponibilizando, respectivamente: 23, 80 e 46 kg ha
-1

 de N, 

P2O5 e K2O. Foi realizada cobertura nitrogenada (uréia) na dose de 40 kg ha
-1

, 

totalizando  18 kg ha
-1

 de N aproximadamente 25 dias após a semeadura, no estádio 

vegetativo V3 nos 3 safras (IAPAR, 2003). 

No período de pousio, durante o inverno, as áreas foram cultivadas com aveia e 

azevém, com intenção de manter material orgânico para  cobertura do solo. Foi 

realizada roçada na área do experimento aproximadamente 25 dias antes da semeadura 

com posterior dessecação,  implementou-se a rotação de princípios ativos utilizando-se 

os produtos Glifosato na dose de 3 L ha
-1 

na primeira e terceira safras e Paraquat na dose 

de 4 L ha
-
1 na segunda safra, ambas num volume de calda de aproximadamente 200 L 

ha
-1

, 10 dias antes da semeadura. O manejo de plantas daninhas, pragas e doenças foi 

realizado através de acompanhamento diário da cultura, sendo realizada a aplicação dos 

produtos recomendados para a cultura (Anexo 1) sempre que o nível de controle fora 

atingido.  

 

4.4.4 Quantificação da produtividade e matéria seca 

Após a maturação fisiológica das cultivares foi realizada a colheita manual das 

plantas, foram arrancadas as plantas das duas linhas centrais das parcelas, na área 

separada especificamente para esse fim, retirando 4 m em cada linha (8 m lineares), 

totalizando 3,2 m
2
 de área colhida por parcela. 

 A produtividade final foi determinada através da pesagem dos grãos obtidos na 

área útil do experimento ( 3,2 m
2
), com umidade corrigida para 13%. As quantificações 
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de massa de mil grãos (MMG), número de hastes principais (população), número de 

vagens por planta e por área e número de grãos por vagem foram determinadas 

juntamente com a produtividade, utilizando as mesmas plantas.  

A matéria seca aparente foi coletada durante a fase vegetativa nos estádios V4 

(pré-floração), R6 (pleno florescimento), R7 (formação de vagens) e R8 (final de 

enchimento de grãos), segundo a escala de Fernandez et al. (1982), numa área de 0,32 

m
2
, na área útil das parcelas. Nessas amostras estavam folhas, hastes e vagens, que 

foram levados à estufa para secarem a 70
 °
C por três dias, posteriormente foram pesados 

e o valor obtido foi convertido para unidade quilo por hectare.  

O índice de colheita aparente (ICA) foi calculado em porcentagem com o peso 

dos grãos colhidos por parcela corrigida para 0% de umidade dividido pelo peso da 

matéria seca aparente  (MST) em R8 (estádio com maior peso seco), segundo a fórmula:   

 

 

4.4.5 Delineamento experimental e análise estatística 

O delineamento experimental foi de blocos ao acaso em esquema de parcela 

subdivida, composto de 3 safras e 6 cultivares, com 4 repetições (blocos). Cada safra foi 

analisada como parcela principal e as cultivares como subparcela. Os dados foram 

submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 

5% de probabilidade, pelo software Assistat 3.0. Quando se constatou interação 

significativa, os dados foram detalhados e apresentados como figuras. Na Figura 1 estão 

imagens da condução do experimento nas diferentes safras.  

 

 

ICA% = PESO GRÃOS (kg) X 100

PESO MSTA (kg)
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FIGURA 1: Semeadura da segunda safra (a); germinação da terceira safra (b); vista 

geral da terceira safra em V4 (c); maturidade fisiológica da primeira safra (d). 

 

 

4.5 Resultados e discussão 

Para esclarecer os fatores que influenciaram os resultados encontrados nas três 

safras foram comparados os dados meteorológicos durante o desenvolvimento dos 

trabalhos com as médias históricas da precipitação, radiação acumulada, temperaturas 

média e mínima, além da duração do ciclo (Tabela 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C D 
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TABELA 1: Dados climáticos dos três safras divididos por estádio fenológico, duração 

em dias de cada estádio e média histórica do período, Guarapuava- PR. 

 

Média histórica de 1997 a 2012, com os dados disponíveis na estação do Simepar em Guarapuava-PR; 

1
 Refere-se ao ciclo outubro-fevereiro, primeiro e segundo safras; 

2
 refere-se ao terceiro safra  fevereiro- 

maio. 

 

O ciclo das cultivares apresentou diferença apenas na terceira safra, alongando-

se 4 dias em relação às duas primeiras safras. Observou-se maior diferença climática 

entre as safras durante os estádios de desenvolvimento de vagens entre R6 e R9. 

Durante esses estádios, a temperatura média e mínima foram 6 °C menor na terceira 

safra em relação aos demais estádios. A radiação acumulada foi 93 MJ m
2
 menor entre 

SEM~V4 V4~R5 R5~R6 R6~R7 R7~R8 R8~R9

Duração dos estádios 

(dias)

1 40 8 8 7 12 7 82

2 42 7 8 7 12 7 82

3 42 4 9 9 13 9 86

Temperatura Média 

(
o
C)

1 20 19 21 23 23 22 21

2 19 21 20 21 22 21 18

3 20 22 18 17 16 16 16

Média histórica
 1  2

18 / 20 20 /18 20 /18 20 /18 21 /15 21 /13 20 /17

Temperatura Mínima 

(
o
C)

1 15 13 16 17 18 18 16

2 14 17 16 15 18 17 16

3 16 17 15 13 12 12 14

Média histórica 14 /16 13 /13 16 /14 15 /13 17/110 16/90 15 /13

 Precipitação                        

(mm)

1 259 32 30 22 103 71 517

2 172 56 72 46 100 134 580

3 314 0 111 20 20 102 567

Média histórica 124 /161 24 /14 32 /39 30 /75 46 /52 83 /52 340 /393

Radiação Acumulada 

(MJ m
2
)

1 951 200 164 122 278 501 2216

2 830 150 182 175 245 144 1726

3 662 62 109 112 185 93 1223

Média histórica 700 /700 135 /59 160 /150 190 /140 201 /192 225 /126 1611 /1367

ESTÁDIO MÉDIA / 

TOTAL

CARACTERÍSTICA/ 

ENSAIO
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R7 e R8 para a terceira safra em relação a primeira safra e 400 MJ m
2 

menor entre R8 e 

R9. Quanto à precipitação o acumulado entre R7 e R9 foi de 122 mm no terceiro safra, 

173 mm no primeiro e 234 mm no segundo.  

Na Tabela 2 estão os dados obtidos na colheita das três safras e seis cultivares do 

experimento. Ao analisar os dados de produtividade constatou-se que houve interação 

entre as safras e as cultivares, o mesmo ocorrendo com as variáveis MMG, grãos por 

área e ciclo. 

TABELA 2: Produtividade, massa de mil grãos (MMG), número de grãos por área (ha) 

e duração do ciclo (dias) de três safras em 2012/13 (S1), 2013/14 (S2) e 2014/14 (S3) e 

seis cultivares de feijão preto, em Guarapuava- PR. 

 

* diferença significativa a 5% de probabilidade; ** diferença significativa a 1% de probabilidade; ns: não 

significativo. 
1
 médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey; 

2
 não se coletou dados no primeiro safra;   

3
 coeficiente de variação de safra e cultivar em porcentagem. 

 

Os dados de interação demonstram que as cultivares apresentam um 

comportamento produtivo diferente conforme a safra. Todas as cultivares foram 

bastante produtivas na primeira safra (3.434 kg ha
-1

), não se observando diferença na 

produtividade entre as cultivares nessa safra (Figura 2). Entretanto, na segunda safra a 

produtividade foi cerca de 30% menor que na primeira (2.430 kg ha
-1

) e as cultivares 

com maior produtividade nessa safra foram BRS Campeiro, BRS Esplendor, IPR Tiziu 

Produtividade MMG  Grãos (mil)  Ciclo

kg ha
-1

g  n
o
 ha

-1
dias

S 1 3.434 a
 1

245 a 17.010 a ___
2

S 2 2.430 b 165 b 14.491 b 82

S 3 930 c 137 c 6.520 c 86

Cultivar (C)

BRS Campeiro 2.261 ABC 207 A 10.463 C 73 E

BRS Esplendor 2.505 A 161 C 15.806 A 89 A

FT Soberano 2.077 BC 187 B 11.426 BC 87 B

IPR Tiziu 1.969 C 177 BC 10.449 C 80 D

IPR Tuiuiú 2.339 ABC 182 B 13.439 AB 85 C

IPR Uirapuru 2.438 ABC 182 B 14.461 A 89 A

S ** ** ** **

C ** ** ** **

S X C ** ** * **

CV% S 11,6
 3 6,8 12,6 1,4

CV% C 14,3 8,4 15,5 0,8

Safras (S)
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e IPR Uirapuru. Na terceira safra a produtividade diminuiu para 930 kg ha
-1

, cerca de 

73% menor que a da primeira safra, sendo que algumas cultivares apresentaram uma 

redução maior na produtividade entre a primeira e terceira safras, como a IPR Tiziu 

(89% de redução), e outras tiveram uma queda menor, como a BRS Esplendor (queda 

de 65%). Na terceira safra as cultivares com maior produtividade foram BRS Esplendor, 

FT Soberano, IPR Tuiuiú e IPR Uirapuru.  

 

FIGURA 2: Produtividade de três safras em 2012/13 (E1), 2013/14 (E2) e 2014/14 (E3) 

e seis cultivares de feijão preto, em Guarapuava- PR.  
*Letras minúsculas comparam as cultivares dentro do mesmo safra e letras maiúsculas comparam as 

cultivares nos diferentes safras pelo teste de Tukey. 

 

A cultivar BRS Esplendor se manteve entre as mais produtivas em todos os 

safras. Fato semelhante, porém, em menor grau, foi observado na cultivar IPR Uirapuru, 

pois essa cultivar também esteve entre as cultivares mais produtivas nas três safras 

estudadas. Ao contrário, a cultivar que teve maior variação e menor produtividade foi a 

IPR Tiziu, pois essa cultivar obteve a mesma produtividade de outras na primeira safra, 

obteve produtividade intermediária na segunda safra e foi a cultivar com a menor 

produtividade na terceira safra, foi a cultivar mais afetada pelas condições climáticas e 

pela antracnose, que incidiu especialmente na terceira safra.  

O trabalho de Melo et al. (2007) realizado nos estados do  Paraná, Minas Gerais 

e São Paulo, totalizando 12 municípios, comparou a produtividade das cultivares BRS 

Campeiro e IPR Uirapuru. A cultivar BRS Campeiro foi pela estatística mais produtiva 

que a cultivar IPR Uirapuru, com uma produtividade de 2.700 kg ha
-1 

contra 2.500 kg 

ha
-1

, inclusive em diferentes ambientes de cultivo. Esse resultado diverge do presente 
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trabalho, pois ambas tiveram produtividade semelhante nos três safras, 2.261 kg ha
-1

 da 

BRS Campeiro e 2.438 kg ha
-1

 da IPR Uirapuru. 

 Barili et al. (2015) observaram produtividade acima de 3.000 kg ha
-1

 para as 

cultivares BRS Campeiro, BRS Esplendor, IPR Tiziu, IPR Tuiuiú e IPR Uirapuru em 

Minas Gerais. Nesse estudo a cultivar IPR Tuiuiú teve a maior produtividade do 

experimento junto com a cultivar VP 22, com 3.932 kg ha
-1

. Os autores relatam a 

grande adaptabilidade aos diferentes ambientes de cultivo dessas cultivares. No presente 

trabalho, na média das três safras a cultivar IPR Tuiuiú não foi tão produtiva quanto as 

cultivares BRS Esplendor e IPR Uirapuru,  a interação entre as condições climáticas das 

safras e cultivars fez com que houvesse diferenças entre a produtividade  e os 

componentes produtivos dessas cultivares. 

As cultivares FT Soberano e IPR Uirapuru foram utilizadas em um experimento 

em Caçador (SC) que correlacionou inoculação com os componentes produtivos da 

cultura em uma safra agrícola (HAWERROTH et al., 2011). Os autores não 

encontraram diferença na produtividade entre essas cultivares, corroborando 

parcialmente com o resultado do presente estudo em que essa cultivares tiveram 

produtividade semelhante na primeira e na terceira safras.  

As cultivares BRS Campeiro, FT Soberano, IPR Tiziu e IPR Uirapuru foram 

estudadas por Vogt et al. (2013) que avaliaram a produtividade com e sem interferência 

de plantas daninhas em Santa Catarina. Não houve diferença na produtividade entre as 

cultivares no tratamento sem interferência de plantas daninhas, corroborando o 

resultado do primeiro e segundo safras do presente estudo, em que a produtividade 

dessas cultivares foram semelhantes.  

As cultivares BRS Campeiro e BRS Esplendor foram estudadas por Pereira et al. 

(2012), em experimento realizado na época de seca e de inverno no Estado do Mato 

Grosso. Não houve diferença na produtividade entre essas cultivares, sendo que ambas 

estiveram entre as mais produtivas do experimento conduzido pelos autores. No 

presente trabalho houve diferença em produtividade entre essas duas cultivares apenas 

na terceira safra. Condições climáticas desfavoráveis na terceira safra contribuíram para 

esse resultado, especialmente a baixa temperatura e radiação solar (Tabela 9), sugerindo 

que a BRS Campeiro é mais susceptível a condições climáticas desfavoráveis. 

As condições climáticas durante a condução do presente experimento pode 

ajudar a explicar as diferenças entre as safras. As condições climáticas n terceira safra 

foram menos propícias às plantas de feijão: a temperatura média durante essa safra foi 5 
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ºC menor que na primeira safra, aliada a uma radiação incidente 45% menor que a 

primeira safra e alta precipitação (10% maior que na primeira safra). As temperaturas 

baixas aliadas a menor radiação solar ocorridas no ciclo da terceira safra podem ter 

contribuído para que as plantas tivessem uma taxa fotossintética menor. Essas 

condições desfavoráveis ao desenvolvimento pleno da cultura provavelmente 

contribuíram para a menor produtividade das plantas semeadas na terceira safra (Tabela 

2). Apesar de não ter sido quantificado, observou-se uma maior incidência de 

antracnose (Colletotrichum lindemunthianum) nas plantas da terceira safra, apesar das 

pulverizações frequentes de fungicidas. 

Na Figura 3 estão os resultados da interação entre safra e cultivar para o 

componente produtivo grãos por área. A cultivar BRS Esplendor obteve menor queda 

entre a primeira e terceira safras (52%), tendo um comportamento relativamente estável. 

O oposto disso ocorreu com a cultivar IPR Tiziu (queda de 82%). Observou-se a maior 

diferença entre a primeira e a terceira safras, sendo observada uma diferença maior que 

60% entre essas safras.  

 

 

 

FIGURA 3: Número de grãos por área (ha) de três safras em 2012/13 (S1), 2013/14 

(S2) e 2014/14 (S3) e seis cultivares de feijão preto em Guarapuava- PR.  
*Letras minúsculas comparam as cultivares dentro do mesmo safra e letras maiúsculas comparam as 

cultivares nos diferentes safras no teste de Tukey.  

 

 

Fernandes et al. (2015), trabalhando no sistema orgânico com a cultivar BRS 

Campeiro, obtiveram uma média de 208 g m
2
  de grãos, o que equivale a  7,6 milhões 

de grãos ha
-1

, não houve diferença significativa, entre os ensaios conduzidos com essa 

0

5000

10000

15000

20000

25000

BRS Campeiro BRS Esplendor FT Soberano IPR Tiziu IPR Tuiuiu IPR Uirapuru

G
R

Ã
O

S
 (

h
a

-1
  
X

 1
0

0
0

)

bBC

aA

bA

cA

bABC

aBC

aAB

bC

aBC

bAB

bA

aAB

aA

bAB

aC aAB

aBC

aB

1a safra  
2a safra
3a safra

1 



 

25 

 

cultivar em diferentes safras. No presente trabalho a cultivar BRS Campeiro alcançou 

uma média de 10,4 milhões de grãos ha
-1

, o que fez com que a cultivar tivesse um dos 

menores números de grãos ha
-1

 do ensaio, houve diferença significativa para as demais 

cultivares do experimento, a cultivar BRS Esplendor teve uma média de 15,8 milhões 

de grãos ha-1 e a cultivar IPR Uirapuru teve 14,4 milhões grãos ha-1, foram as 

cultivares com maior número de grãos nos três experimentos.  

 Araújo & Teixeira (2012), trabalhando com cultivares de feijão dos tipos 

carioca, jalo e mulatinho encontraram uma média entre as cultivares de  2,6 milhões de 

grãos na cultivar Rio Tibagi a 4,8 milhões de grãos na cultivar Constanza, 

demonstrando a grande variabilidade entre os tipos de feijão avaliados. No presente 

trabalho com feijão preto também houve diferença entre as cultivares, a BRS Esplendor 

produziu 15,8 milhões de grãos ha
-1

 e a cultivar BRS Campeiro produziu 10,5 milhões 

de grãos ha
-1

, ainda assim o número de grãos das cultivares foi superior aos valores 

encontrados pelos autores. 

 

Observa-se na Figura 4 o desdobramento da interação entre safra e cultivar para 

a MMG.  

 

Figura 4: Massa de mil grãos (MMG) de três safras de semeadura, em 2012/13 (S1), 

2013/14 (S2) e 2014/14 (S3) e seis cultivares de feijão preto em Guarapuava-PR.  

*Letras minúsculas comparam as cultivares dentro do mesmo safra e letras maiúsculas comparam as 

cultivares nos diferentes safras no teste de Tukey. 

 

 

A cultivar BRS Campeiro sempre ficou no grupo das cultivares com maior 

MMG, ao contrário da cultivar IPR Tiziu que sempre esteve no grupo das cultivares 
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com menor MMG. Por outro lado as demais cultivares variaram a MMG conforme a 

safra, como a BRS Esplendor que esteve no grupo das cultivares com menor MMG na 

primeira e segunda safras, mas ficou no grupo das cultivares com maior MMG na 

terceira safra. Essa variável é influenciada pelo enchimento de grãos da cultura, houve 

variação entre as safras no tempo de enchimento de grãos da cultura, a terceira safra 

teve um maior período de tempo no campo, porém não refletiu positivamente na MMG. 

Esse não foi o componente produtivo que mais influenciou a produtividade das 

cultivares, pois, a redução na MMG entre a primeira e a terceira safra (44%) foi menor 

que a redução no número de grãos (60%) entre essas safras. Hawerroth et al. (2011) 

confirmam esse resultado, concluindo que a MMG tem uma correlação menor com a 

produtividade que o número de grãos por área. 

A MMG média das cultivares FT Soberano e IPR Uirapuru no presente trabalho 

foi de 187 e 182 g, respectivamente, não diferindo estatisticamente. Esse resultado 

confirma o trabalho realizado por Hawerroth et al. (2011) em que a MMG para essas 

cultivares foi de 243 g para ambas as cultivares, não diferindo estatisticamente nessa 

variável.  

Em um experimento que avaliou severidade de doenças, Barilli et al. (2011) 

obtiveram MMG de 188 g com a cultivar FT Soberano, valor muito próximo ao obtido 

no presente trabalho na média dos três experimentos com essa cultivar.  

Num experimento que avaliou o desenvolvimento da cultivar IPR Tiziu sob 

diferentes densidades de semeadura, Silva et al. (2012) encontraram MMG entre 213 e 

236 g, porém, não diferindo estatisticamente. Esse resultado diverge do presente estudo 

em que a cultivar a MMG da IPR Tiziu variou de 232 g na primeira safra a 126 g na 

terceira safra, foi estatisticamente diferente. 

No trabalho de Pereira et al. (2012), as cultivares BRS Campeiro e BRS 

Esplendor obtiveram valores de MMG, respectivamente, de 226 g e 175 g. Esse 

resultado corrobora parcialmente o presente estudo em que a MMG da cultivar BRS 

Campeiro ( 274 g e 207 g) foi maior que da cultivar BRS Esplendor (212 g e 139 g) na 

primeira e segunda safras respectivamente. 

Perin et al. (2002) trabalhando com o tamanho de sementes encontraram menor 

quantidade de grãos por área em cultivares com grão pequeno e maior número em 

cultivares com grãos grandes, contradizendo o resultado encontrado no presente 

trabalho em que a cultivar BRS Esplendor de grãos pequeno (161 g) produziu maior 
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número de grãos (15,8 milhões ha
-1

) que a cultivar BRS Campeiro (10,4 milhões ha
-1

) 

que possui tendência a ter grãos maiores (característica genética da cultivar)(207 g). 

Na Figura 5 estão os dados observados para ciclo das cultivares na segunda e na 

terceira safras. Com exceção da cultivar IPR Tuiuiú, as outras cultivares apresentaram 

ciclo maior na terceira safra em relação à segunda.  

 

Figura 5: Ciclo da cultura (dias) de duas safras em 2013/14 (S2) e 2014/14 (S3) para 

duração em dias do ciclo da cultura e seis cultivares em Guarapuava- PR. 
*Letras minúsculas comparam as cultivares dentro da mesma safra e letras maiúsculas comparam as 

cultivares nas diferentes safras pelo  teste de Tukey. 

 

Na terceira safra a temperatura e a radiação solar incidente foram menores do 

que na primeira e segunda safras, o que fez com que provavelmente o desenvolvimento 

da cultura nessa safra fosse mais lento que nos outros. Não se sabe por que a cultivar 

IPR Tuiuiú se comportou de modo diferente nesse quesito. 

O ciclo foi uma variável avaliada pelo trabalho de Pereira et al. (2012), sendo 

que as cultivares BRS Campeiro e BRS Esplendor tiveram, respectivamente, um ciclo 

de 82 e 84 dias e não houve diferença significativa entre as cultivares para essa variável. 

Esse resultado não concorda com o presente estudo em que a cultivar BRS Campeiro 

apresentou ciclo mais curto que a BRS Esplendor nos duas safras em que essa variável 

foi quantificada, 17 dias na segunda safra e 13 dias na terceira safra. Fernandes et al. 

(2015) trabalhando com a cultivar BRS Campeiro encontrou ciclos diferentes nos anos 

de 2011 e 2012, 85 e 73 dias, respectivamente. No presente trabalho a cultivar teve um 

ciclo de 69 dias na segunda safra e 78 dias na terceira safra, mostrando que o ciclo 

apresenta variação dependendo das condições climáticas e da época de semeadura.  
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O número de grãos por hectare, componente importante da produtividade, é 

determinado pelo número de plantas por área, número de vagens por planta e número de 

grãos por vagem. Ao se observar o número de vagens por área nota-se que houve 

interação entre safra e cultivar (Tabela 3). 

TABELA 3: Número de vagens por área (ha), plantas por área (ha), vagens por planta e 

grãos por vagem de três safras em 2012/13 (S1), 2013/14 (S2) e 2014/14 (S3) e seis 

cultivares de feijão preto, no momento da colheita, em Guarapuava PR. 

 

** diferença significativa a 1% de probabilidade no teste de Tukey; ns: não significativo 
1
 médias 

seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente; 
2
 letras maiúsculas indicam as diferenças para 

cultivares e as minúsculas para safra; 
3
 coeficiente de variação de safra e cultivar em porcentagem. 

 

Os dados do desdobramento da interação para número de vagens por área estão 

na Figura 5. Não houve diferença no número de vagens por área entre as cultivares na 

primeira e segunda safras, porém na terceira safra as cultivares BRS Esplendor, IPR 

Tuiuiú e IPR Uirapuru produziram um maior número de vagens por área que a cultivar 

IPR Tiziu. Dessa forma, deduz-se que o menor número de grãos por área no terceiro 

safra da cultivar IPR Tiziu (Figura 3 ) foi devido à menor produção de vagens dessa 

cultivar nesse safra (Figura 6). 

 

 

 Vagens (mil) Plantas Vagens Grãos 

  n
o 

ha
-1

ha
-1

 planta  vagem

S 1 3.453 a 
1

221.920 a 16 a 4,9 b

S 2 2.668 b 211.718 a 13 a 5,4 a

S 3 1.418 c 174.088 b 8 b 4,4 c

Cultivar (C)

BRS Campeiro 2.394 BCD 
2

206.567 12 B 4,2 C

BRS Esplendor 2.893 A 199.377 15 A 5,4 A

FT Soberano 2.310 CD 189.458 12 B 4,9 AB

IPR Tiziu 2.142 D 205.004 11 B 4,6 BC

IPR Tuiuiú 2.595 ABC 203.872 13 AB 5,2 AB

IPR Uirapuru 2.746 ABC 211.175 12 B 5,2 AB

S ** ** ** **

C ** ns ** **

S X C ** ns ns ns

CV% S 11,68
 3

31,54 37,34 11,94

CV% C 13,02 21,55 19,91 10,42

Safras (S)
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Figura 6: Número de vagens por área (ha) de três safras em 2012/13 (S1), 2013/14 (S2) 

e 2014/14 (S3) e seis cultivares de feijão preto em Guarapuava-PR.  
*Letras minúsculas comparam as cultivares dentro da mesma safra e letras maiúsculas comparam as 

cultivares nas diferentes safras pelo teste de Tukey. 

 

Não houve interação no número de plantas por área nem diferença entre as 

cultivares, mas houve diferença entre as safras, sendo que a terceira safra permaneceu 

com menor número de plantas que as demais safras (19% menos que a primeira e 

segunda safras) (Tabela 3). Essa menor quantidade de plantas na terceira safra foi 

decorrente da mortalidade durante o ciclo das plantas, pois em todas as safras raleou-se 

as plantas para 220 mil plantas ha
-1

.  

Não se observou interação entre safra e cultivar no número de vagens por planta, 

porém constatou-se que a terceira safra teve um número 50% menor de vagens em 

relação à primeiro e a segunda safras, foram 16 vagens por planta  na primeira safra e 8 

vagens por planta na terceira safra. A cultivar BRS Esplendor foi a cultivar com maior 

produção de vagens por planta, não diferindo apenas da cultivar IPR Tuiuiú. A cultivar 

IPR Tiziu teve menor número de vagens por planta juntamente com as cultivares BRS 

Campeiro, FT Soberano e IPR Uirapuru. Urchei et al. (2000) encontraram um valor 

médio de vagens por planta de 12,6 para a cultivar IPR Juriti (feijão carioca), sendo um 

valor próximo ao da segunda safra (13), porém, inferior ao da primeira safra (16). 

Não houve interação entre safra e cultivar no número de grãos por vagem, porém 

observou-se que a segunda safra teve maior número de grãos e a terceira menor número 

de grãos, uma diferença de um grão por vagem ou 20%. A cultivar BRS Esplendor teve 

o maior número de grãos e a BRS Campeiro o menor número, uma diferença de pouco 

mais de 20%. O número de grãos por vagem não tem alterações significativas descritas 

pela literatura. Segundo Liu et al. (2013) este é um fator de alta influência genética 
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sendo que em soja esses autores não encontraram diferenças significativas nos 

tratamentos desenvolvidos. No presente trabalho observou-se uma variação entre as 

safras de um grão por vagem, entre a segunda e a terceira safras, tendo a primeira safra 

um número de grãos por vagem intermediário às demais safras, condições climáticas, 

época de semeadura e as consequentes alterações no ciclo das plantas podem ter 

contribuído para esse resultado.  

A cultivar mais produtiva (BRS Esplendor com 2.505 kg ha
-1

, Tabela 2) e que 

esteve no grupo das cultivares com maior número de grãos por área (15.806 grãos ha
-1

) 

(Figura 3), maior número de vagens por planta( 15 vagens) (Tabela 3), foi também a 

que teve o maior número de grãos por vagem (5,4 grãos) (Tabela 3), mostrando que o 

maior número de grãos e a alta produtividade dessa cultivar foram devido a sua alta 

capacidade de produção de vagens por planta e grãos por vagem. 

Na Tabela 4 estão os resultados de peso de matéria seca total (MST) das coletas 

realizadas durante o ciclo da cultura e o índice de colheita aparente da cultura.  

 

TABELA 4: Peso de matéria seca total aparente (MSTA) em quatro coletas vegetativas 

e índice de colheita aparente de três safras em 2012/13 (S1), 2013/14 (S2) e 2014/14 

(S3) e seis cultivares de feijão preto em Guarapuava- PR.  

 

* diferença significativa a 5% de probabilidade; ** diferença significativa a 1% de probabilidade no teste 

de Tukey; ns : não significativo. 
1
 letras iguais não diferem estatisticamente; 

2
 Letras minúsculas 

comparam os safras e letras maiúsculas comparam as cultivares dentro do mesmo safra; 
3
 coeficiente de 

variação de safra e cultivar em porcentagem. 

 

Nenhuma das variáveis apresentou interação significativa entre safra e cultivar, 

porém, houve diferenças significativas entre as safras e entre as cultivares. Constatou-se 

 MST  (kg ha
-1

 )

Safras (S)

V4 R6 R7 R8 

S 1 432 c
 1

2.161 b 3.090 b 3.907 78,2 a

S2 1.570 a 2.756 a 3.801 a 4.304 50,6 b

S3 1.013 b 1.618 c 2.301 c 3.553 22,8 c

Cultivar (C)

BRS Campeiro 1.266 2.180 2.881 3.752 49,4 AB 
2

BRS Esplendor 1.321 2.033 3.200 4.422 50,9 AB

FT Soberano 1.262 2.288 3.013 3.992 46,6 AB

IPR Tiziu 1.467 2.165 3.207 3.406 44,1 B

IPR Tuiuiú 1.197 2.378 2.915 3.806 54,8 AB

IPR Uirapuru 1.235 2.078 3.066 4.195 57,4 A

S ** ** ** ns **

C ns ns ns ns *

S X C ns ns ns ns ns

CV% S     34,7 
3 18,4 16,2 24,1 31,5

CV% C 20,0 21,5 16,5 17,5 21,6

Índice de 

colheita

%
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que em V4 a primeira safra tinha MSTA menor (432 kg ha
-1

) que a terceira safra (1.013 

kg ha
-1

)que por sua vez foi menor que a segunda safra. No decorrer do ciclo, porém, o 

resultado se inverteu, e em R7 a terceira safra passou a ter a menor MSTA (3.553 kg ha
-

1
 em R8), e a primeira safra a segunda maior MSTA (3.907 kg ha

-1
 em R8). 

 Em R8 não se observou diferença na MSTA entre as safras. Não houve 

diferença em MSTA entre as cultivares em nenhuma coleta, todas apresentaram 

comportamento semelhante nessa variável. Observou-se diferença entre safras e 

cultivares no índice de colheita aparente, sendo que esse índice decresceu do primeiro 

para o terceiro safra. A cultivar IPR Uirapuru apresentou o maior índice de colheita 

aparente e a cultivar IPR Tiziu a menor, ficando as demais cultivares com valores 

intermediários. Esses valores de IC aparente podem explicar em parte a produtividade 

alcançada em cada safra e as diferenças entre as cultivares. Os valores de índice de 

colheita aparente encontrados no presente trabalho foram semelhantes aos encontrados 

por Perin et al. (2002) que trabalhando com cultivares de feijão carioca encontraram 

valores próximos a 50% assim como a maioria das cultivares testadas no presente 

trabalho. 

Os dados de MSTA e do índice de colheita aparente demonstram que a diferença 

na produtividade observada tanto entre safras quanto entre cultivares foi devido à 

distribuição de fotoassimilados pela cultura, uma vez que em R8 não se constatou 

diferença na produção de MSTA em nenhum parâmetro avaliado. Dessa forma, 

observa-se que para se atingir altas produtividades não basta apenas obter plantas 

robustas, mas deve-se atentar para a quantidade de sementes por área, principalmente 

em relação ao número de vagens por área. 

 

4.6 Conclusão 

Houve diferença entre as cultivares para produtividade e componentes 

produtivos, as cultivares BRS Esplendor e IPR Uirapuru foram as mais produtivas e 

também se destacaram nos componentes produtivos, tiveram maior número de grão ha
-1

 

e vagens ha
-1

. Além de terem bom desempenho no IC aparente. 

As condições climáticas diferentes (temperatura mínima e média, radiação 

incidente e precipitação) das três safras influenciaram de maneira diferente a 

produtividade final das cultivares. A MSTA foi uma das variáveis mais influenciadas, já 
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que a terceira safra foi a que teve menor MSTA ao enfrentar temperaturas e radiação 

diferentes das duas primeiras safras. 

 É possível detectar através dos resultados que as cultivares BRS Esplendor e 

IPR Uirapuru têm um comportamento produtivo estável a diferentes épocas de 

semeadura nas condições de Guarapuava, sendo as cultivares de feijão preto com 

maiores chances de alcançarem as maiores produtividades na região. 
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5. DESENVOLVIMENTO MORFOLÓGICO DE CULTIVARES DE FEIJÃO 

PRETO EM GUARAPUAVA-PR 

 

5.1 Resumo 

O desempenho produtivo da cultura do feijão (Phaseolus vulgaris L.) depende, em 

grande parte, do desenvolvimento das plantas durante seu ciclo. O objetivo desse 

trabalho foi comparar o desenvolvimento morfológico de cultivares de feijão preto e 

relacioná-lo  à produtividade. Para tanto foram realizados experimentos em três safras, 

com seis cultivares em quatro blocos, totalizando 24 parcelas por safra, em esquema de 

parcelas subdivididas em que a safra foi alocada na parcela e as cultivares na 

subparcela. Foram avaliados o número de flores e vagens por área, índice de área foliar 

(IAF), interceptação da radiação solar , altura de planta e índice de colheita aparente. 

Realizou-se uma correlação simples entre os parâmetros avaliados nos três safras e os 

parâmetros climáticos com a produtividade. A cultivar BRS Esplendor produziu a maior 

quantidade de flores e vagens por área em R8, além de ter maior interceptação da 

radiação solar nesse estádio. Essas características morfológicas devem ter contribuído 

para a alta produtividade dessa cultivar. Pela correlação entre produtividade e as 

variáveis morfológicas, foi possível constatar que a única variável 

morfológicasignificativamente correlacionada à produtividade foi o índice de colheita 

aparente. Entre os fatores climáticos que mais influenciaram a produtividade estão a 

temperatura mínima e média e a radiação incidente, que tiveram correlação positiva.  A  

precipitação por outro lado, teve correlação negativa com a produtividade, não teve 

influência direta nessa variável.  

Palavras–chave: IAF, índice de colheita aparente, radiação incidente, variedade. 
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MORPHOLOGICAL DEVELOPMENT OF BLACK BEAN CULTIVARS IN 

GUARAPUAVA-PR 

 

5.2 Abstract 

The productive performance of bean (Phaseolus vulgaris L.) depends largely a 

development of plants during their cycle. The aim of this study was to compare the 

morphological development of black bean cultivars and relate it with the productivity. 

experiments were performed in three trials, with six cultivars into four blocks, totaling 

24 plots per run on a split-plot where the trial was allocated in the plot and cultivars as 

subplots. We evaluated the number of flowers and pods per area, leaf area index (LAI), 

interception of solar radiation and plant height. It performed a simple correlation 

between the parameters evaluated in three trials and climatic parameters with 

productivity. The BRS Esplendor produced the highest amount of flowers and pods per 

area R8, besides having greater interception of solar radiation at this stage. These 

morphological characteristics must have contributed to the high productivity of this 

cultivar. The correlation between productivity and the variables evaluated in work it 

was found that the only variable in the vegetative stage significantly correlated with 

productivity was the harvest index. Among the climatic factors that most influenced the 

productivity are the minimum and average temperature and incident radiation, which 

had a positive correlation and precipitation had a negative correlation with productivity. 

Key words: Harvest index, incident radiation, LAI, variety 

 

5.3 Introdução 

A produtividade e seus componentes frequentemente são testados em diferentes 

tratamentos. Entretanto, muitas vezes não se considera o desenvolvimento da cultura 

nesse processo. Dados como número de flores, vagens, nós e índice de área foliar (IAF) 

podem embasar a produtividade da cultura e esclarecer dúvidas que muitas vezes ficam 

apenas no campo da especulação (ANDRADE et al., 2009). Essas variáveis ajudam a 

entender o resultado obtido na produtividade, pois estão ligadas ao desenvolvimento da 

cultura. 

Alguns trabalhos já foram realizados com esses dados, como os de Urchei et al. 

(2000) e Silva et al. (2009), que estudaram a influência da arquitetura de planta na 

produtividade e as diferenças entre as cultivares quanto ao crescimento e à 
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produtividade. Além desses trabalhos, outras variáveis foram estudadas na cultura do 

feijão como o IAF (MONTEIRO et al., 2013), o número de grãos por vagem 

(HOFFMAN et al., 2007) e a altura de planta (SILVA et al., 2009). Entretanto, na 

maioria das vezes, os dados de crescimento são tratados como dados complementares 

(PERIN et al., 2002; RIBEIRO et al., 2013). Além disso, acrescenta-se o fato de haver 

escassez de dados de desenvolvimento morfológico de feijão preto no Estado do Paraná. 

 O objetivo do presente trabalho foi mensurar diferenças morfológicas entre as 

cultivares e relacionar esses parâmetros com a produtividade observada e as condições 

climáticas do período de cultivo.  

  

5.4 Material e métodos 

O local do experimento, dados climáticos, material experimental, semeadura, 

manejo de cultura, quantificação da matéria seca e o delineamento experimental e 

análise estatística estão descritos no material e métodos do item 4.4 do capítulo anterior.  

Avaliação vegetativa e correlação 

Para as avaliações vegetativas realizaram-se 4 coletas em diferentes estádios 

fenológicos: V4, R6, R7 e R8 utilizando sempre o ciclo da cultivar IPR Tiziu como 

padrão. Nestas datas foram coletadas as plantas inteiras de uma área de 0,4 m emcada 

linha, nas duas linhas centrais da parcela(área útil),  totalizando 0,32 m
2
 ao total. 

Quantificou-se o IAF com o auxílio de um integrador foliar de bancada (LICOR, 

modelo LI 3000), amostrando-se cerca de 3.000 cm
2
 em cada parcela. Posteriormente as 

amostras foram levadas a uma estufa de aeração forçada a 60 
°
C por 72 h, e pesadas. 

Através da massa seca total de folhas e conversão de unidades, foi estimado o IAF das 

parcelas.  

A quantificação da radiação interceptada foi realizada com um aparelho medidor 

de radiação fotossinteticamente ativa (Decagon Devices, modelo QSO-S Sensor RFA) 

logo em seguida a quantificação do IAF. Essas determinações foram realizadas em oito 

pontos abaixo do dossel, sendo quatro na linha e quatro na entrelinha de semeadura na 

altura do solo e uma determinação acima do dossel. Com os valores médios abaixo do 

dossel, calculou-se a porcentagem de radiação interceptada pela diferença dos valores 

medidos acima e abaixo do dossel. 

  Os dados morfológicos: altura de planta, número de flores e vagens foram 

avaliados dentro da mesma área coletada para o IAF. O número de flores foi 
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quantificado na segund e terceira safras. O IAF foi estimado nas três safras, porém na 

segunda safra a estimativa do IAF foi feita apenas em R6 e R8. A absorção da radiação 

solar foi quantificada na segunda e terceira safras, porém na segunda safra essa 

quantificação foi realizada apenas em R6 e R8. A altura de planta foi avaliada em V4, 

R6, R7 e R8, as plantas avaliadas foram as mesmas das quais se coletou IAF, número de 

flores e vagens. 

Foi realizada a correlação simples de Pearson pelo programa Excel, utilizando-se 

os dados de produtividade e componentes produtivos, além dos dados morfológicos 

coletados durante o ciclo e dados climáticos do período das safras.  
raF 

5.5 Resultados e discussão 

O número de flores e de vagens por área (ha) estam na Tabela 5.  

TABELA 5: Número de flores por área (ha) e vagens por área (ha) nos estádios 

fenológicos R6, R7 e R8, de três safras em 2012/13 (S1), 2013/14 (S2) e 2014/14 (S3) e 

seis cultivares de feijão preto em Guarapuava-PR. 

 

* diferença significativa a 5% de probabilidade; ** diferença significativa a 1% de probabilidade no teste 

de Tukey; ns : não significativo 
1 

médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente; letras 

maiúsculas indicam as diferenças para cultivares e as minúsculas para safra;
 2

 dados não coletados; 
3
 

coeficiente de variação das safras e cultivares em porcentagem. 

 

N
o
. Flores (mil)  N

o
 Vagens (mil)

Safras (S) ha
-1

ha
-1 

R6    R7 R8  R7 R8 

S 1
1 

_ __ __ 525 a 727 a

S 2 180 76 50 307 b 533 b

S 3 161 79 6 553 a 526 b

Cultivar (C)

BRS Campeiro 193 100 A
 2

23 469 B 512 AB

BRS Esplendor 144 59 B 62 451 B 688 A

FT Soberano 202 86 AB 26 397 B 505 B

IPR Tiziu 168 107 A 44 615 A 623 AB

IPR Tuiuiú 147 90 AB 45 413 B 641 AB

IPR Uirapuru 168 25 C 61 423 B 600 AB

S ns ns ns ** *

C ns ** ns ** *

S X C ns ns * * ns

CV% S   56,1 
3 33,2 140,0 25,8 30,6

CV% C 46,1 37,6 79,0 24,2 25,2
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Não houve interação entre as safras e as cultivares, nem diferença entre safras ou 

cultivares no estádio de pleno florescimento (R6). No estádio de formação de vagens 

(R7) não houve interação entre safras e cultivares nem diferença entre as safras, mas 

entre  as cultivares, a BRS Campeiro e a IPR Tiziu apresentaram um maior 

florescimento que as cultivares BRS Esplendor e IPR Uirapuru. Observou-se interação 

significativa entre safra e cultivar no número de flores formadas no estádio R8, sendo 

que essa interação pode ser observada na Figura 7. 

FIGURA 7: Número de flores por área (ha
-1

) no estádio fenológico R8 de duas safras 

em 2013/14 (S2) e 2014/ 14 (S3) e seis cultivares de feijão em Guarapuava- PR. 
*Letras minúsculas comparam as cultivares dentro da mesma safra e letras maiúsculas comparam as 

cultivares nas diferentes safras  

 

Nota-se que as cultivares BRS Campeiro e IPR Tiziu produziram quantidade de 

flores semelhante tanto na segunda quanto na terceira safras, porém as demais cultivares 

produziram um maior número de flores na segunda safra em relação ao terceira. As 

cultivares BRS Esplendor, FT Soberano, IPR Tuiuiú e IPR Uirapuru não possuíam mais 

praticamente flores em R8 na terceira safra. 

Alguns trabalhos como de Graham e Ranalli (1994), Gross e Kigel (1994) e de 

Rosales-Serna et al. (2004) relatam que o abortamento de flores é influenciado por 

condições ambientais como estresse hídrico e altas temperaturas. Observando as 

condições climáticas do presente estudo na Tabela 1,  nota-se que houve na terceira 

safra condições climáticas desfavoráveis,devida à época de semeadura,  como 

temperaturas baixas e um período de precipitação concentrada entre R5 e R6, fato que 

pode ter contribuído para uma menor formação de flores nesses estádios e, 

especialmente, em R8 na terceira safra em algumas cultivares como a BRS Esplendor, 

FT Soberano e IPR Tuiuiú e Uirapuru (Figura 6).  
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 Observou-se interação entre safra e cultivar no número de vagens formadas em 

R7 (Tabela 5), sendo que essa interação pode ser observada na Figura 8. De modo geral, 

constatou-se um menor número de vagens no segundo safra, especialmente nas 

cultivares FT Soberano e IPR Uirapuru. Algumas cultivares produziram quantidade 

semelhante de vagens tanto no primeiro safra quanto no terceiro safra (BRS Campeiro, 

BRS Esplendor, FT Soberano, IPR Tuiuiú e IPR Uirapuru) enquanto a cultivar IPR 

Tiziu produziu mais flores no primeiro safra em relação ao terceiro. 

 

 

FIGURA 8: Número de vagens por área (ha) no estádio fenológico R7 de três safras em 

2012/13 (S1), 2013/14 (S2) e 2014/14 (S3) e seis cultivares de feijão preto, em 

Guarapuava-PR.  
*Letras minúsculas comparam as cultivares dentro da mesma safra e letras maiúsculas comparam as 

cultivares nas diferentes safras no teste de Tukey.  

 

Trabalhando com experimentos em vasos, Hoffmann et al. (2007) encontraram 

uma taxa de abortamento de vagens de até 90% em plantas de feijão submetidas a 

temperaturas de até 30
 
°C. No presente trabalho as plantas não foram submetidas a altas 

temperaturas, mas sim a temperaturas e radiação incidente baixas na terceira safra, o 

que pode ter influenciado o desempenho da cultura. 

No estádio R8 constatou-se diferença no número de vagens entre às safras e 

entre as cultivares, sem contudo haver interação significativa (Tabela 5). Observou-se 

uma maior quantidade de vagens na primeira safra em relação à segunda e terceira 

safras. Ao considerar o número de vagens no estádio R8 (Tabela 5) e o número de 

vagens que foram colhidas (Tabela 3), deduz-se que o menor número de vagens do 

terceira safra em relação às outras safras foi devido a uma menor formação e 
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desenvolvimento  de vagens na terceira safra entre o estádio R8 e a colheita (R9). A 

cultivar BRS Esplendor produziu uma maior quantidade de vagens que a cultivar FT 

Soberano, sendo que as demais cultivares produziram uma quantidade de vagens 

intermediária a essas duas cultivares. Dessa forma, o maior número de vagens por 

planta apresentada pela cultivar BRS Esplendor na colheita (Tabela 3), fato que 

contribuiu para a maior produtividade dessa cultivar nas três safras avaliadas (Figura 2), 

foi devido ao maior número de vagens por área formado já no estádio de enchimento de 

grãos (R8) (Tabela 5).  

Na Tabela 6 estão os dados de IAF. Constatou-se interação significativa para 

IAF apenas no estádio V4.  

 

TABELA 6: Índice de área foliar (IAF) da cultura nos estádios fenológicos V4, R6, R7, 

R8, de três safras em 2012/13 (S1), 2013/14 (S2) e 2014/14 (S3) e seis cultivares de 

feijão preto, em Guarapuava- PR.  

   

* diferença significativa a 5% de probabilidade; ** diferença significativa a 1% de probabilidade no teste 

de Tukey; ns : não significativo 
1
 médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente; letras 

maiúsculas indicam as diferenças para cultivares e as minúsculas para safra; 
2
 dados não coletados; 

3
 

coeficiente de variação de safra e cultivar em porcentagem. 

 

Na Figura 9 observa-se o resultado dessa interação, em que a cultivar FT 

Soberano apresentou um comportamento diferente das demais cultivares. Essa cultivar 

teve um IAF maior na primeira safra em relação à terceira safra. As demais cultivares 

Safra (S) IAF

V4 R6 R7 R8 

S 1 1,1 b 
1

2,8 5,1 a 3,9 a

S 2 -
2

3,7 - 4,0 a

S 3 1,7 a 3,0 3,2 b 2,8 b

Cultivar ( C)

BRS Campeiro 1,3 B 2,9 4,5 AB 3,2

BRS Esplendor 1,3 B 3,3 3,9 AB 3,9

FT Soberano 2,3 A 3,1 3,9 AB 3,4

IPR Tiziu 1,2 B 3,2 3,9 AB 3,1

IPR Tuiuiú 1,2 B 2,9 3,3 B 3,3

IPR Uirapuru 1,2 B 3,5 5,4 A 3,8

C ** ns ** ns

S * ns ** **

C X S ** ns ns ns

CV % S 34,4 
3 34,9 22,3 19,4

CV % C 25,0 22,4 25,2 20,1
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tiveram um IAF menor na primeira safra em relação à terceira safra.  No estádio R6 não 

houve nenhuma diferença significativa entre os tratamentos. Em R7 houve diferença 

para safras e cultivares em que a primeira safra resultou em plantas com IAF maior que 

a terceira. Em relação às cultivares, a IPR Uirapuru produziu maior IAF que a cultivar 

IPR Tuiuiú, enquanto as demais cultivares produziram IAF intermediário. Em R8 houve 

diferença apenas para safra, sendo que o terceiro safra teve IAF menor que os demais 

(cerca de 30% menor).  

 

FIGURA 9: Índice de área foliar (IAF) no estádio fenológico V4 de dois safras em 

2012/13 (S1) e 2014/14 (S3) e seis cultivares de feijão preto, em Guarapuava-PR.  

*Letras minúsculas comparam as cultivares dentro da mesma safra e letras maiúsculas comparam as 

cultivares nas diferentes safras no teste de Tukey. 

 

O máximo valor de IAF encontrado no presente trabalho foi de 5,38 em R7 

(cerca de 60 DAE), sendo que no experimento de Andrade et al. (2009) o maior valor de 

IAF encontrado aos 47 DAE foi de 1,47, ao trabalharem com as cultivares Ouro Negro e 

BRS Talismã em Minas Gerais. Esse resultado demonstra que as cultivares utilizadas no 

presente trabalho provavelmente tiveram um número de folhas superior ao encontrado 

por Andrade et al. (2009). 

O IAF é importante por indicar o quanto da radiação incidente é absorvida pela 

cultura, e posteriormente transformada em energia consumida pela planta. Portanto, um 

IAF superior de uma cultivar em relação à outra pode resultar em maior massa seca total 

e maior energia disponível para os grãos formados (TAIZ e ZEIGER, 2013).  

Para a radiação interceptada pela cultura, não houve interação entre safra e 

cultivar em nenhum estádio quantificado (Tabela 7). Em relação às safras, nos estádios 
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R6 e R8 observou-se uma maior absorção de luz na segunda safra em relação à terceira. 

Para cultivar houve diferença significativa nas coletas dos estádios R7 e R8, sendo que 

em R7 a cultivar BRS Esplendor foi a que apresentou menor porcentagem de 

interceptação de radiação entre todas as cultivares avaliadas. Em R8 a mesma cultivar 

teve o resultado inverso, sendo a cultivar com maior interceptação de luz juntamente 

com a cultivar IPR Tuiuiú, fornecendo indícios que a alta produtividade dessas 

cultivares, pode se dever à maior absorção de luz e consequentemente provável maior 

capacidade fotossintética no estádio de enchimento de grãos (R8).  

TABELA 7: Interceptação de radiação fotossintéticamente ativa pela cultura (%) nos 

estádios fenológicos V4, R6, R7 e R8, de duas safras em 2013/14 (S2) e 2014/14 (S3) e 

seis cultivares de feijão preto, em Guarapuava-PR. 

  

* diferença significativa a 5% de probabilidade; ** diferença significativa a 1% de probabilidade no teste 

de Tukey; ns : não significativo 
1
médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente; letras 

maiúsculas indicam as diferenças para cultivares e as minúsculas para safra; 
2
 coleta não realizada; 

3
 

coeficiente de variação de safra e cultivar em porcentagem. 

 

 Teixeira et al. (2015) relatam que apesar de cultivares de feijão terem a mesma 

radiação disponível e terem uma capacidade de extinção da radiação semelhante, existe 

diferença quanto à eficiência no aproveitamento dessa radiação na transformação em 

fotoassimilados. A eficiência na absorção de luz pela cultivar BRS Radiante foi de 1,52 

g MJ
-1

 e para a cultivar Pérola foi de 1,04 g MJ
-1

durante o ciclo das cultivares . Isso 

                              Radiação interceptada (%)

V4 R6 R7 R8 

S 1 -
1

_ - -

S 2 - 98 - 89

S 3 74 92 96 81

Cultivar (C)

BRS Campeiro 78 94 98 A
 2

76 C

BRS Esplendor 77 96 88 B 90 A

FT Soberano 80 97 98 A 80 BC

IPR Tiziu 70 92 98 A 84 ABC

IPR Tuiuiú 79 97 97 A 92 A

IPR Uirapuru 61 94 98 A 89 AB

S - ** - **

C ns ns * **

S X C - ns - ns

CV% S - 2,5 - 2,8

CV% C 14,8
 3

5,6 3,9 7,8

Safras (S)
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equivale a aproximadamente 76% de interceptação da radiação incidente segundo 

fórmula empregada pelos autores, através do cálculo da radiação interceptada e a 

eficiência do uso da radiação. No presente trabalho as cultivares absorveram mais 

radiação (98%) na segunda safra que na terceira safra (92%) em R6, não houve 

diferença significativa entre as cultivares nesse estádio (Tabela 7). 

Os dados obtidos para altura de planta estão na Tabela 8. Não houve interação 

entre safras e cultivares em nenhuma das coletas realizadas. No que se refere àssafras 

constatou-se que a primeira safra teve médias inferiores em relação às outras na 

primeira coleta, com o passar do ciclo essa tendência se inverteu e na última coleta (R8) 

a primeira safra resultou em plantas mais altas e a terceira safra em plantas mais baixas.  

TABELA 8: Altura de planta (cm) nos estádios fenológicos V4, R6, R7 e R8 de três 

safras em 2012/13 (S1), 2013/14 (S2) e 2014/14 (S3) e seis cultivares de feijão preto em 

Guarapuava-PR.  

 

* diferença significativa a 5% de probabilidade; ** diferença significativa a 1% de probabilidade no teste 

de Tukey; ns: não significativo 
1
 médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente; letras 

maiúsculas indicam as diferenças para cultivares e as minúsculas para safra; 
3
 coeficiente de variação de 

safra e cultivar em porcentagem. 

 

Constatou-se diferença entre cultivares nas coletas em V4 e R8 em que se 

observou que a cultivar BRS Campeiro estava mais alta que as demais cultivares em 

V4, com exceção da FT soberano, e menor em R8, com exceção da IPR Tuiuiú. Esse 

Safras (S) Altura de planta (cm)

V4 R6 R7 R8 

S 1 21 b
 1 34 b 52 64 a

S 2 26 a 46 a 50 55 b

S 3 26 a 37 b 55 56 b

Cultivar (C )

BRS Campeiro 28 A 41 52 52 B

BRS Esplendor 23 B 38 52 58 A

FT Soberano 25 AB 41 54 61 A

IPR Tiziu 24 B 39 55 60 A

IPR Tuiuiu 23 B 37 51 57 AB

IPR Uirapuru 24 B 38 50 61 A

S ** ** ns **

C * ns ns **

S X C ns ns ns ns

CV% S    11,5 
3 8,9 13,5 10,0

CV% C 12,2 11,2 8,7 7,0
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resultado se deve provavelmente ao ciclo mais curto dessa cultivar em relação às outras 

cultivares. Nos estádios R6 e R7 as cultivares não apresentaram diferença significativa, 

ou seja, todas as cultivares apresentaram altura semelhante.  

A altura de planta é um fator considerado importante no desempenho da cultura, 

pois é um indicador da altura de inserção das vagens e do risco de auto sombreamento 

das plantas e de acamamento. Silva et al. (2009) relatam em seu trabalho que arquitetura 

de planta e produtividade não se correlacionam significativamente, mas que é possível 

ter uma cultivar altamente produtiva e de porte ereto, propícia à colheita mecanizada. 

As cultivares utilizadas no presente trabalho não apresentaram tendência ao 

acamamento em nenhum dos safras conduzidos, não interferindo diretamente na 

produtividade das cultivares. 

A correlação dos dados que foram coletados nos três safras estão na Tabela 9. 

Confirmando o demonstrado pelos resultados encontrados para produtividade e 

componentes produtivos, o número de grãos por área foi o componente produtivo com 

maior correlação (0,94) com a produtividade. O índice de colheita aparente apresentou 

uma alta correlação (0,92) com a produtividade, demonstrando que cultivares de feijão 

produtivas são aquelas que alocam grande parte dos fitoassimilados para os grãos.  

Número de vagens (-0,15 e 0,41), IAF (0,03 e 0,56) e altura de planta (-0,45;      

-0,11; -0,34 e 0,37) não tiveram correlação significativa com a produtividade. Por outro 

lado, os dados climáticos tiveram alta influência na produtividade: temperatura mínima 

(0,92), radiação solar (0,92) e temperatura média (0,90). A precipitação teve correlação 

negativa (-0,62), demonstrando que o excesso de chuva durante o desenvolvimento da 

cultura prejudicou a produtividade no presente trabalho. 

Barili et al. (2010), trabalhando com correlação de  rendimento de grãos e outros 

caracteres produtivos, encontraram a maior correlação da produtividade com número de 

racemos de 0,54 e produtividade com número de legumes de 0,52 . Esses autores 

concluíram que esses fatores indiretos não tem correlação suficiente para servir como 

caráter primário de seleção. Fatores indiretos como a altura de planta também não 

tiveram resultado significativo na correlação com a produtividade, corroborando os 

resultados do presente trabalho.  

Hawerroth et al. (2011), ao trabalharem com as cultivares FT Soberano e IPR 

Uirapuru, não encontraram correlação significativa entre produtividade e MMG. 

Fernandes et al. (2015) com a cultivar BRS Campeiro, observou correlação de 0,34 
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entre produtividade e MMG. Esses dados divergem do resultado do presente trabalho, 

em que observou-se correlação entre MMG e produtividade de 0,83.  

Araújo e Teixeira (2012) encontraram correlação positiva e significativa (0,56) 

entre produtividade e índice de colheita aparente, concordando com o resultado do 

presente trabalho, que também observou a correlação entre produtividade e índice de 

colheita (0,92). 
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TABELA 9: Correlação de dados de produtividade, crescimento e dados climáticos de três safras em 2012/ 13(S1), 2013/14(S2) e 2014/14(S3) e seis 

cultivares de feijão preto, em Guarapuava-PR

 

PROD.: produtividade (kg ha-
1
); MMG: massa de mil grãos (g); GRÃOS ha

-1
: número de grãos por hectare; PLS ha

-1
: número de plantas por hectare; MST: massa seca total 

(kg ha
-1

); IC: índice de colheita (%); IAF: índice de área foliar; T
o
 MÉDIA, MINIMA E MÁXIMA: temperatura média, mínima e máxima (ºC); RADIAÇÃO: radiação solar 

incidente na cultura (MJ m
-2

); PRECIPITAÇÃO: Precipitação incidente durante o ciclo da cultura (mm); Altura: Altura de planta (cm). 

 

PROD. MMG GRÃOS ha
-1

PLS.ha
-1 MST V4 MST R6 MST R7 MST R8 IC

PROD. 1,00

MMG 0,83 1,00

GRÃOS ha
-1 0,94 0,61 1,00

PLS.ha
-1 0,53 0,41 0,50 1,00

MST V4 -0,60 -0,53 -0,53 -0,34 1,00

MST R6 0,39 0,16 0,40 0,19 -0,37 1,00

MST R7 0,47 0,19 0,51 0,14 -0,42 0,84 1,00

MST R8 0,29 0,06 0,33 -0,03 -0,24 0,46 0,56 1,00

IC 0,92 0,82 0,86 0,57 -0,51 0,26 0,27 -0,05 1,00

VAGENS R7 -0,15 0,09 -0,28 -0,20 0,12 -0,27 -0,27 -0,14 -0,11

VAGENS R8 0,41 0,34 0,39 -0,02 -0,22 0,15 0,21 0,33 0,32

IAF V4 0,03 -0,16 0,09 -0,03 -0,10 0,75 0,61 0,46 -0,10

IAF R8 0,56 0,33 0,62 0,21 -0,49 0,39 0,54 0,54 0,40

T
o
 MÉDIA 0,90 0,74 0,84 0,54 -0,67 0,53 0,61 0,28 0,83

T
o
 MÍNIMA 0,92 0,80 0,84 0,54 -0,67 0,47 0,54 0,25 0,86

T
o
 MÁXIMA 0,90 0,72 0,84 0,54 -0,66 0,55 0,63 0,29 0,82

RADIAÇÃO 0,92 0,87 0,81 0,51 -0,65 0,35 0,42 0,18 0,88

PRECIPITAÇÃO -0,62 -0,81 -0,45 -0,27 0,38 0,16 0,13 0,09 -0,66

ALTURA V4 -0,45 -0,44 -0,43 -0,12 0,19 0,21 0,04 -0,03 -0,46

ALTURA R6 -0,11 -0,30 -0,05 0,04 -0,16 0,66 0,54 0,34 -0,21

ALTURA R7 -0,34 -0,19 -0,37 -0,22 0,26 -0,08 -0,08 -0,16 -0,30

ALTURA R8 0,37 0,40 0,33 0,27 -0,27 -0,02 -0,02 0,07 0,36
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PROD.: produtividade (kg ha-
1
); MMG: massa de mil grãos (g); GRÃOS ha

-1
: número de grãos por hectare; PLS ha

-1
: número de plantas por hectare; MST: massa seca total 

(kg ha
-1

); IC: índice de colheita (%); IAF: índice de área foliar; T
o
 MÉDIA, MINIMA E MÁXIMA: temperatura média, mínima e máxima (ºC); RADIAÇÃO: radiação solar 

incidente na cultura (MJ m
-2

); PRECIPITAÇÃO: Precipitação incidente durante o ciclo da cultura (mm); Altura: Altura de planta (cm). 

PROD. VAGENS R7 VAGENS R8 IAF V4 IAF R8 T
o
 MÉDIA T

o
 MÍNIMA T

o
 MÁXIMA RADIAÇÃO PRECIP. ALT. V4 ALT. R6 ALT. R7 ALT. R8

MMG

GRÃOS ha
-1

PLS.ha
-1

MST V4

MST R6

MST R7

MST R8

IC

VAGENS R7 1,00

VAGENS R8 0,35 1,00

IAF V4 -0,08 0,08 1,00

IAF R8 -0,40 0,31 0,17 1,00

T
o
 MÉDIA -0,26 0,33 0,08 0,67 1,00

T
o
 MÍNIMA -0,19 0,38 0,02 0,64 0,99 1,00

T
o
 MÁXIMA -0,28 0,32 0,10 0,67 1,00 0,99 1,00

RADIAÇÃO -0,07 0,43 -0,07 0,57 0,95 0,98 0,93 1,00

PRECIPITAÇÃO -0,36 -0,48 0,37 -0,17 -0,49 -0,60 -0,46 -0,75 1,00

ALTURA V4 -0,05 -0,32 0,38 -0,24 -0,40 -0,44 -0,38 -0,50 0,54 1,00

ALTURA R6 -0,38 -0,23 0,58 0,17 0,08 -0,01 0,11 -0,17 0,63 0,52 1,00

ALTURA R7 0,34 -0,14 0,09 -0,28 -0,35 -0,32 -0,36 -0,27 0,00 0,24 -0,10 1,00

ALTURA R8 0,19 0,42 -0,16 0,28 0,36 0,42 0,34 0,50 -0,60 -0,37 -0,36 0,18 1,00
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5.6 Conclusão 

Houve diferença significativa para as variáveis  morfológicas  número de flores 

e vagens, nos estádios R8 e R7, respectivamente, e  para IAF em V4. Essas variáveis 

influenciaram provavelmente no número de grãos produzidos pela cultura.  

Entre as cultivares destacam-se a BRS Esplendor com maior número de flores e 

a IPR Uirapuru com maior IAF. A cultivar Ipr Uirapuru destacou-se também com o 

maior ICA. 

A variável  morfológica que teve maior correlação com a produtividade 

alcançada pelas cultivares foi o índice de colheita aparente e entre os componentes 

produtivos a maior correlação foi com número de grãos por área.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As cultivares BRS Esplendor e IPR Uirapuru foram as cultivares com maior 

produtividade nos três safras. De modo geral, as cultivares mais produtivas 

apresentaram maior número de grãos por área. 

Os fatores climáticos influenciaram especialmente o resultado obtido no terceiro 

safra. Temperatura mínima e média e radiação solar foram os fatores com maior 

influencia na produtividade. A precipitação por outro lado teve correlação negativa com 

a produtividade, indicando que dentro da precipitação registrada, quanto maior a 

quantidade de chuva, menor foi a produtividade. Essas diferenças entre as safras podem 

ser explicadas em parte pela semeadura em época não habitual e fora de recomendação 

pelo IAPAR. 

As cultivares BRS Esplendor e IPR Uirapuru são as mais indicadas para 

semeadura em Guarapuava, pois foram as que se mantiveram mais produtivas nos três 

safras. 

Outros estudos devem ser realizados para entender quais são os fatores que 

levam algumas cultivares a aumentarem seu índice de colheita e consequentemente sua 

produtividade. Ainda, é necessário quantificar qual é a massa seca total mínima que, 

juntamente com um alto índice de colheita, garantem uma alta produtividade de grãos. 
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7. APÊNDICE 

 

APÊNDICE 1: Produtos utilizados durante os experimentos, doses e princípios ativos. 

 

 

*: dose para tratar 100 kg de sementes; **: dose de produto comercial; H: herbicida; FTS: fungicida para 

tratamento de sementes; F: fungicida; ITS: inseticida para tratamento de sementes; I: inseticida. 

Princípio ativo Nome comercial Função Dose aplicada Número de aplicações

L ha
-1**

1
a safra

2
a
 safra 3

a
 safra

Glifosato Roundup H 5,00 1 0 1

 Paraquat Gramoxone H 3,00 0 1 0

Fomesafem Flex H 1,50 2 2 2

Fluazifopel -P-Butílico  Fusilade H 0,50 2 2 2

Carboxina+Tiram Vitavax FTS 0,25* 1 1 1

Carbendazim Derosal FTS 0,1* 1 1 1

Hidróxido de Fentina Mertin F 0,85 0 0 2

Azostrobina+ Difeconazol Amistar F 0,50 3 3 3

Azostrobina+ Ciproconazol Priori Xtra F 0,40 2 2 0

Tebuconazol+ Trifloxistrobina Nativo F 0,85 0 0 3

Carbendazim Derosal F 0,10 1 1 1

Fipronil Standak ITS 0,1* 1 1 1

Beta- Ciflutrina+ Imidacloprido Connect I 1,40 0 0 3

Lambda cialotrina+ Clorantanilprole Ampligo I 0,20 1 1 0

Lambda cialotrina + Tiametoxam Engeo Pleno I 1,80 3 3 0


