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O feijão é uma importante fonte de proteína de muitos países da América Latina. No Brasil, os 

grãos desta leguminosa esta presente na dieta de parte significativa da população. No presente 

estudo, os teores de proteína nos grãos foram avaliados nos acessos de feijão (Phaseolus 

vulgaris) pertencentes ao Banco de Germoplasma do Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR. 

O ensaio foi conduzido em quatro ambientes no estado do Paraná. Os 1.480 acessos foram 

compostos por materiais silvestres, variedades antigas, linhagens experimentais e cultivares em 

uso. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados. Cada parcela foi 

constituída por uma fileira de 4m de comprimento, espaçada 0,50m entre fileira e com densidade 

de 12 plantas por metro linear. A adubação de base e cobertura, controle de pragas, doenças e 

plantas invasoras foi efetuado segundo as recomendações técnicas para a cultura. Após a 

maturidade fisiológica (R9), efetuou-se a colheita de cada parcela experimental, retirando-se 

uma amostra de 100g de sementes as quais foram armazenadas em câmara fria até a realização 

das análises laboratoriais. O teor de proteína foi quantificado por espectrofotometria, utilizou-se 

o fator 6,25 para converter o nitrogênio total da semente em proteína bruta (N x 6,25), e 

posteriormente foi corrigido para base seca. Devido ao elevado número de acessos avaliados 

(1.480 acessos) e da limitação de área experimental e mão de obra disponível não foi possível 

utilizar repetições dentro de cada local. Portanto para efetuar a análise de variância, cada local 

foi considerado como uma repetição. A análise de variância conjunta revelou efeito significativo 

do genótipo e ambiente a 1% de probabilidade. Estes resultados indicam a existência de 

variabilidade genética entre os acessos e a influencia do local de cultivo no teor de proteína nos 

grãos apresentados pelos acessos. O teor proteico nos grãos variou de 10,08% a 31,25%. É 

importante ressaltar a importância social desta leguminosa no Brasil, uma vez que os grãos de 

feijão apresentam menor custo em relação à carne bovina, que o torna uma valiosa fonte de 

proteína para as populações economicamente menos favorecidas. 
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