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O desenvolvimento de cultivares de feijão com padrão de coloração de tegumento de maior 

preferência e de cozimento rápido atende a demanda de mercado. A coloração do tegumento dos 

grãos de feijão pode ser determinada com o uso de um colorímetro. O sistema numérico 

CIELAB avalia a coloração da amostra em três eixos L-a-b: o eixo “L” define a luminosidade e 

os eixos perpendiculares a* e b* caracterizam as tonalidades em pares de cores verde-vermelho 

(a*) e azul-amarelo (b*). Assim, foram objetivos deste trabalho avaliar se as linhagens de feijão 

diferem quanto à massa de 100 grãos, os parâmetros da coloração, à porcentagem de absorção de 

água e o tempo de cozimento e selecionar linhagens superiores para esses caracteres. Para tanto, 

foi conduzido um experimento em delineamento blocos ao acaso, com três repetições, na 

Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria-RS, em cultivo de safra 2014. Os tratamentos 

consistiram de 14 linhagens de feijão, sendo 10 linhagens de diferentes obtentores e quatro 

cultivares testemunhas: Pérola, Carioca, BRS Valente e Guapo Brilhante. A massa de 100 grãos 

foi determinada a 13% de umidade e os parâmetros da coloração foram quantificados em 

colorímetro portátil (CR 410). Amostras de 25 grãos foram embebidas em 50 ml de água 

destilada por oito horas para a determinação da porcentagem de absorção de água e do tempo de 

cozimento. As linhagens de feijão apresentaram diferenças significativas para os valores de L, a* 

e b* e para o tempo de cozimento. No grupo carioca, apenas a linhagem C10-2-4/41 apresentou 

valor de L superior às testemunhas Carioca e Pérola. Valor de L igual ou superior a 55 indica 

maior claridade dos grãos, que é associada a maior qualidade tecnológica e recebe maior 

valorização no mercado.  A C10-2-4/41 obteve valores de cromaticidade a* e b* com tonalidade 

vermelha e amarela de grãos, respectivamente. No grupo preto, nenhuma linhagem apresentou 

valor de L inferior às testemunhas BRS Valente e Guapo Brilhante. O tempo de cozimento 

variou de 12 min e 43 s (LP 11-363) a 17 min e 50 s (CNFC 11 954), caracterizando cozimento 

rápido. A linhagem C10-2-4/41 do tipo carioca apresenta alta claridade dos grãos, cozimento 

rápido e será selecionada para uso em hibridações dirigidas.  
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