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Apresentação
Este título, 500 Perguntas 500 Respostas – Feijão, já está na
sua segunda edição, revista e ampliada pela Embrapa Arroz e Feijão,
elaborada a partir da seleção das mais frequentes e atuais indagações,
levantadas por agricultores e técnicos, que representam os diversos
sistemas produtivos dessa cultura nas inúmeras propriedades rurais
deste País.
As tecnologias desenvolvidas e os conhecimentos gerados pela
pesquisa com o feijão-comum estão condensados nesta publicação
com o objetivo de orientar e ajudar a esclarecer as principais
dúvidas dos agentes que compõem os diversos segmentos da cadeia
produtiva da cultura no Brasil.
Na primeira edição, este livro forneceu respostas práticas
para questões relacionadas a clima, fisiologia, preparo do solo e
semeadura, adubação, sistema de plantio direto, doenças, plantas
daninhas, colheita, secagem e beneficiamento, comercialização e
produção de sementes, entre outras.
Nesta segunda edição, foram acrescentados mais dois capítulos, sugeridos por técnicos e produtores rurais, os quais tratam
da produção integrada do feijoeiro-comum e do feijão como
alimento. O objetivo foi manter uma linguagem clara e objetiva,
que favoreça a consulta e permita um melhor entendimento dos
principais fatores envolvidos no sistema de produção do feijãocomum.
Flávio Breseghello
Chefe-Geral da Embrapa Arroz e Feijão
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Introdução
O feijão está difundido em praticamente todo o território
brasileiro. É cultivado não só por pequenos produtores, que
destinam uma parte expressiva da produção para o consumo das
próprias famílias, mas também por grandes produtores, que visam
essencialmente abastecer o mercado.
Em algumas regiões produtoras de feijão, o plantio pode ser
feito em diferentes épocas. Na Região Sul, a época conhecida como
"safra das águas" acontece de agosto a dezembro. Em todo o País, a
"safra da seca" ocorre de janeiro a abril. Principalmente no CentroOeste, a "safra de inverno" acontece de maio a agosto (dependendo
do estado). Assim, durante todo o ano, sempre há produção de
feijão em alguma região do Brasil.
Além da época de plantio, outra característica importante do
cultivo do feijão é a variação dos sistemas de produção existentes:
"solteiro", consorciado ou intercalado com uma ou mais espécies.
Esses aspectos conferem aos sistemas produtivos do feijão
resultados bastante diferenciados, visto que os cultivos "das águas",
"da seca" e consorciado – apesar da participação significativa no
montante da produção – resultam em baixa produtividade média
(de 1.200 kg/ha a 1.300 kg/ha) e ocupam grande área plantada.
No cultivo de inverno, em que não são raras produtividades
acima de 3.000 kg/ha, a área de cultivo gira em torno de 10% da
área total ocupada com o feijão.
No Brasil, os esforços das instituições de pesquisa voltados
à cultura do feijão (para solucionar problemas relacionados ao
incremento da produtividade e da rentabilidade) resultaram no
desenvolvimento de cultivares de feijão mais produtivas e na
utilização de técnicas de manejo mais adequadas, o que pode
contribuir para a estabilização interna da produção dessa cultura.
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Este livro sintetiza as informações básicas e esclarece as
principais dúvidas de agricultores e técnicos quanto à implantação
e à condução de uma lavoura de feijão, abordando temas que vão
desde o preparo do solo até a armazenagem. Para responder às
perguntas, os autores valeram-se dos conhecimentos gerados nos
últimos anos sobre as diferentes situações nas quais o feijão é
produzido no Brasil.
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1

O Feijão na
		Alimentação Humana

Michela Okada Chaves
Priscila Zaczuk Bassinello

1

O que é um feijão?

Feijão é um vegetal que pertence à família das leguminosas. Todas
as leguminosas possuem uma vagem característica, que se separa em
duas partes com as sementes presas à margem de uma delas.
2

Por que o feijão é um alimento tão bom para a saúde?

O feijão é bom para a saúde porque ele
fornece carboidratos, que proporcionam energia
para o dia a dia, além de nutrientes essenciais
para uma vida saudável, como proteínas
ricas em lisina, vitaminas (principalmente as
do complexo B), sais minerais (como ferro,
cálcio, potássio e fósforo) e fibras (que ajudam
no bom funcionamento do intestino e no
controle dos níveis de colesterol e glicose do
sangue). A concentração elevada do aminoácido lisina no feijão é
considerada de grande valor na complementação das proteínas dos
cereais, como o arroz.
3

Qual é a composição do feijão?
Cada 100 g de feijão cru contêm, em média:
• Proteína
• Carboidrato
• Fibra
• Lipídio
• Cinza
• Cálcio
• Fósforo
• Ferro
• Vitamina A
• Vitamina B1
• Vitamina B2

22 g
61 g
4,3 g
1,6 g
3,6 g
86 mg
247 mg
7,6 mg
2 µg
0,54 mg
0,19 mg
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