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O desenvolvimento de cultivares de feijão que atendam a demanda de grãos de maior aceitação 

para o consumo e de cozimento rápido é uma tendência recente nos programas de melhoramento. 

Assim, foram objetivos deste trabalho avaliar se as linhagens de feijão diferem quanto aos 

caracteres morfológicos de grãos e ao tempo de cozimento e selecionar linhagens superiores para 

esses caracteres. Para tanto, foram conduzidos dois experimentos em área de campo do 

Departamento de Fitotecnia da UFSM, Santa Maria – RS, em cultivo de safra 2012 e de safrinha 

2013. O delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso, com três repetições. Os 

tratamentos foram constituídos de 14 linhagens de feijão, sendo 10 linhagens de diferentes 

obtentores e quatro cultivares (testemunhas: BRS Valente, Guapo Brilhante, Pérola e Carioca). 

Interação linhagem x época de cultivo significativa foi observada para a massa de 100 grãos, o 

comprimento e a largura dos grãos, o achatamento e a porcentagem de absorção de água. Para os 

demais caracteres avaliados foram significativos os efeitos de linhagens e de épocas de cultivo. 

A massa de 100 grãos variou de 11,50 (BRS Valente) a 26,83 g (CNFP 10794), caracterizando 

grãos de tamanho pequeno a médio. Os grãos das linhagens avaliadas diferiram quanto às 

medidas de comprimento, largura e espessura dos grãos, resultando em duas formas dos grãos: 

elíptica (J= 1,43 a 1,65: DF 06-17, LP 09-192 e CNFP 10794) e oblonga/reniforme (J= 1,66 a 

2,00: demais linhagens) e em dois graus de achatamento: semi-cheios (H= 0,70 a 0,79: Guapo 

Brilhante e DF 06-17) e achatados (H< 0,69: demais linhagens). A linhagem DF 06-17 foi a 

única que apresentou grãos elípticos e semi-cheios, que é o padrão de grãos de maior preferência 

para o consumo no Brasil. As linhagens CNFP 10794, GEN C4-7-8-1-2 e DF 06-09 

apresentaram alta porcentagem de absorção de água nas duas épocas de cultivo, fato que  não foi 

observado para nenhuma das demais linhagens avaliadas. O tempo de cozimento variou de 16 

min e 17 s (DF 06-09) a 25 min e 08 s (Guapo Brilhante), portanto todas as linhagens avaliadas 

foram de cozimento rápido. A linhagem DF 06-17, do Programa de Melhoramento de Feijão da 

UFSM, apresenta caracteres morfológicos de grãos de maior aceitação para o consumo e 

cozimento rápido, portanto será selecionada e avaliada com possibilidade de registro como 

cultivar de feijão.  
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