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A biofortificação do feijão para zinco é uma estratégia promissora a ser considerada para 

minimizar os problemas de carências nutricionais que afetam pessoas de todas as idades, de 

ambos os sexos e de todas as classes sociais. Como o feijão é cultivado em quase todos os países 

de clima tropical e subtropical, e faz parte do hábito alimentar de milhares de pessoas no mundo, 

apresenta grande potencial para a biofortificação. Sendo assim, foram objetivos deste trabalho 

avaliar se ocorre efeito materno para a concentração de zinco em sementes de feijão Andino e 

investigar o padrão de herança desse mineral em geração F2. Para tanto, selecionaram-se quatro 

cultivares de feijão Andino, contrastantes para a concentração de zinco nas sementes, e 

realizaram-se os seguintes cruzamentos dirigidos IAC Boreal x Light Red Kidney e Ouro Branco 

x Light Red Kidney. Sementes das gerações F1, F1 recíproco, F2, F2 recíproco e retrocruzamentos 

RC11 e RC12 foram obtidas nas duas combinações híbridas. Os parentais e a gerações segregantes 

foram avaliados em um experimento de campo conduzido em área do Programa de 

Melhoramento de Feijão da UFSM, Santa Maria – RS, em cultivo de safrinha de 2014. As 

plantas foram colhidas individualmente na maturação, sem o uso de máquinas para evitar a 

contaminação das sementes por metais. A determinação da concentração de zinco foi realizada 

por digestão nítrica-perclórica e leitura em espectrofotômetro de absorção atômica de chama. 

Nos cruzamentos IAC Boreal x Light Red Kidney e Ouro Branco x Light Red Kidney, o 

contraste F1 vs F1 recíproco não foi significativo, indicando que não ocorreu expressão de efeito 

materno para a concentração de zinco nas sementes de feijão Andino. Portanto, as sementes da 

geração F1 representaram o produto da fertilização entre os parentais, provavelmente pelo fato do 

zinco se concentrar em maior proporção no embrião das sementes de feijão Andino. A 

concentração de zinco variou de 10,73 a 37,50 mg kg
-1 

de matéria seca em geração F2 e as 

distribuições de frequência obtidas nos cruzamentos testados demonstraram uma variável 

aleatória contínua, indicando herança quantitativa. Portanto, se esperam dificuldades na seleção 

de linhagens de feijão biofortificadas para zinco. A concentração de zinco em sementes de feijão 

Andino não apresenta expressão de efeito materno e em geração F2 foi observado padrão de 

herança quantitativa. 
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