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O feijão é considerado um dos componentes básicos da dieta alimentar no Brasil, sendo 
consumido em grande escala pela maior parte da população brasileira. Atualmente, o estado 
de Mato Grosso do Sul (MS) não tem produção significativa dessa leguminosa, como ocorre 
em Paraná, Minas Gerais e alguns estados do nordeste. Assim, a avaliação de novos 
genótipos é indispensável a fim de encontrar linhagens adaptadas à região e alavancar a 
produção da cultura no estado do MS, o que beneficiaria diretamente pequenos produtores 
rurais.Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o desempenho agronômico de 15 
linhagens pré-comerciais de feijão em Dourados-MS.O experimento foi conduzido na Fazenda 
Experimental da Universidade Federal da Grande Dourados, na “safra da seca”, com 
semeadura realizada em março de 2015. Foram avaliadas 20 linhagens de feijão, sendo 15 
pré-comerciais e 5 testemunhas, em blocos casualizados com três repetições. Cada linhagem 
foi semeada em quatro linhas de 4 metros, comespaçamento entre linhas de 0,5 metro. Foi 
possível constatar diferença estatística significativa entre as linhagens para todas as 
características avaliadas. Os coeficientes de variação ficaram no intervalo de 2,30% e 27,08%, 
sendo que os valores acima de 20% corresponderam as características número de vagens por 
planta e produtividade. Pelo teste de Scott e Knott, as médias foram agrupadas em dois grupos 
para as características florescimento, número de grãos por vagem, altura de inserção da 
primeira vagem e produtividade, com médias 4,03 vagens, 47,2 dias, 12,60 cm e 0,44 
kg/parcela, respectivamente. Para massa de 100 grãos houve a formação de 3 grupos, sendo 
que apenas duas testemunhas formaram o grupo com maior media (30,95 g) e cinco linhagens 
pré-comerciais e uma testemunha formaram o grupo intermediário com media 21,85 g. Para o 
número de grãos por vagem 11 linhagens pré-comerciais e duas testemunhas formaram o 
grupo com maior media, sendo que destas, 6 linhagens pré-comerciais também apresentaram 
maior produtividade. A linhagem 2 pré-comercial apresentou o maior número de vagens por 
planta (24,96). É possível concluir que dentre as linhagens pré-comerciais algumas 
apresentaram desempenho semelhante às linhagens testemunhas e poderão ser cultivadas na 
região de Dourados-MS. 
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