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O feijão-caupi [Vigna unguiculata (L). Walp.], comumente chamado de feijão-de-corda ou 

feijão-macassar, constitui um alimento básico para as populações de baixa renda do Nordeste 

brasileiro, sendo ainda uma das principais fontes de renda e emprego desta região. Esta 

leguminosa apresenta um importante papel na nutrição humana por ser uma importante fonte 

de proteínas, carboidratos, destacando-se pelo alto teor de fibras alimentares, vitaminas e 

minerais, além de possuir baixa quantidade de lipídios. Diante do exposto este trabalho 

determinou a composição centesimal de cultivares de feijão-caupi. Analisou-se a composição 

centesimal de duas cultivares: BRS Cauamé e BR 17-Gurguéia de dois lotes (junho/outubro 

de 2013), com determinação da umidade, cinzas, lipídeos, proteínas e carboidratos. Realizou-

se a Análise de Variância (ANOVA) e as médias foram comparadas pelos testes de t de 

Student e Tukey (p<0,05). Em relação à composição centesimal, o conteúdo de umidade das 

amostras ficou na faixa de 10-13%. Os teores de cinzas variaram entre 3 a 3,5%, proteínas 

entre 11 a 21%, lipídeos de 1 a 2% e de carboidratos de 61 a 72%. Observou-se que houve 

diferença significativa nos conteúdos de nutrientes entre os lotes das cultivares. Na 

comparação entre as cultivares, verificou-se que a BRS 17-Gurguéia se destacou 

significativamente em relação ao teor protéico e a BRS Cauamé no teor de carboidratos. 
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