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Variedades portuguesas de

O grão-de-bico (Cicer arietinum L.) é uma legumi-
nosa para grão (GL), muito bem adaptada às alte-
rações ambientais, próprias do clima mediterrâni-
co, com grandes vantagens agronómicas, devendo 
ser incluída numa rotação de culturas.
Nas sementeiras antecipadas de Outono/Inverno 
o desenvolvimento e crescimento vegetativo das 
plantas ocorre no Inverno, em condições de eleva-
dos teores de humidade (solo e atmosférica), e po-
dem ser alcançadas produções muitos superiores, 
relativamente às sementeiras de Primavera, desde 
que as condições atmosféricas sejam favoráveis 
(temperatura máxima não superior a 30oC). Verifi-
cam-se ainda aumentos, no que respeita à fixação 
simbiótica do azoto atmosférico e rendimento em 
proteína, bem como a uma maior taxa de germina-
ção das sementes e menor incidência de Fusarium 
spp.

Para garantir elevados rendimentos é fundamental 
efetuar uma boa preparação do solo, usar doses re-
comendadas de semente de boa qualidade (certifi-
cada) e tratada com fungicida. 
Por conta do seu alto teor proteico, alimentou as 
principais civilizações da Antiguidade, como a gre-
ga, a romana e a egípcia, tendo sido introduzido na 
Península Ibérica pelos Fenícios, tornando-se bas-
tante popular durante o domínio árabe.
Em Portugal o Instituto Nacional de Investigação 
Agrária e Veterinária (INIAV) em Elvas, desenvol-
ve, desde 1986, o programa de investigação sobre 
melhoramento genético de leguminosas de grão. 
O melhoramento de grão-de-bico, tem por base os 
métodos de seleção clássicos, e visa a obtenção de 
novas variedades com características superiores de 
adaptabilidade, bem como informação agronómica 
que permita o enquadramento nos sucessivos sis-
temas de agricultura, destacando-se como funda-
mentais as seguintes etapas:

O grão-de-bico nacional é um caso de sucesso em Portugal e além-fronteiras. A cultivar 
‘Elvar’, obtida por melhoramento no Instituto Nacional de Investigação Agrária e 
Veterinária (INIAV) em Elvas, já ocupa 95% da área de produção no sul de França.
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Em foco
Valorização da diversidade vegetal

1. Organização de coleções, tendo em vista reunir a 
máxima variabilidade genética.

2. Estabelecimento de objetivos e seleção de genó-
tipos com a finalidade de obter elevada produti-
vidade, boa plasticidade ecológica de adaptação, 
melhoria da qualidade, resistência a doenças ou 
outros caracteres de valor económico.

3. Avaliação das linhas selecionadas para eleição 
de novas variedades, na forma de ensaios de 
adaptação durante dois anos, para selecionar 
agronomicamente os genótipos mais estáveis e 
que apresentem melhor adaptação aos fatores 
bióticos e abióticos. Os genótipos selecionados, 
após análise do índice ambiental, serão candida-
tos ao Catálogo Nacional de Variedades e pos-
teriormente disponibilizados para os agricultores.

11 cultivares registadas no Catálogo
Nacional de Variedades
Atualmente, o INIAV tem já 11 variedades de grão-
-de-bico registadas no Catálogo Nacional de Varie-
dades, das quais três são do tipo Desi (Elmo, Elite 
e Elfo de semente preta e castanha) e oito do tipo 
Kabuli (Elvar, Eldorado, Elixir, Do Ervedal, Electra, 
Elipse, Eleia e Eladir com semente beije). Cinco des-
tas variedades foram inscritas no Catálogo Nacional 
de Variedades em 2020. 

Todas as variedades referidas destacam-se por 
apresentarem, além da excelente adaptação às con-
dições atmosféricas de Portugal (irregularidades 
de temperatura e precipitação), elevada tolerância 
aos principais fungos (Ascochyta rabiei e Fusarium 
oxysporum), altos rendimentos e elevados teores 
proteicos, mesmo após cozedura. Uma outra carac-
terística, e não menos importante, é o facto destas 
variedades para alimentação humana (tipo Kabuli) 
apresentarem uma textura dos cotilédones muito 
fina e macia que conduz a um gosto e sensação de 
prazer, quando ingerido.
Em 2018 existiam 1630 hectares de grão-de-bico 
em Portugal, (INE, 2018); destes, cerca de 1000 
hectares são cultivados com a variedade ‘Elvar’, 
distribuídos por 40 produtores (o que representa 
uma produção que chega quase a 1/3 das necessi-
dades nacionais deste produto). Esta mesma varie-
dade representa um caso de sucesso do programa 
de melhoramento do INIAV, pois atualmente ocupa 
95% da área de produção no sul de França. As va-
riedades ‘Eldorado’ e ‘Elixir’ estão igualmente em 
fase de ascensão, também em França, confirman-
do que o grão-de-bico português é um produto de 
excelência. Entretanto, duas das novas variedades 
(‘Elipse’ e ‘Electra’), à semelhança das três referidas, 
estão em Inscrição no Catalogo Nacional de Varie-
dades Francês.

Grão-de-bico- um alimento rico 
e completo
As sementes desta espécie contêm cerca de 20% 
de proteína (meia chávena de grão-de-bico for-
nece, em média, 7 g de proteína), 5% de gordura 
e 55% de carbohidratos totais. Contêm 18 dos 20 
aminoácidos necessários para o metabolismo hu-
mano, incluindo quantidades significativas de ácido 
glutâmico, ácido aspártico e arginina (aminoácido 
de significativa importância para o fígado e siste-
ma imunológico). De entre os oito aminoácidos es-
senciais, presentes no grão-de-bico, destaca-se o 
triptofano, elemento precursor direto da serotoni-
na, neurotransmissor responsável pela ativação dos 
centros cerebrais que dão sensação de bem-estar, 
satisfação e confiança, servindo como um antide-
pressivo natural que ajuda a reduzir a ansiedade e a 
tensão. Ricos em minerais (zinco, fosforo, potássio, 
ferro biodisponível, cálcio, selénio, zinco, molibdénio 
e magnésio) apresentam-se ainda como uma boa 
fonte de vitaminas, sobretudo as do complexo B 
(B1, B2, B5, B6 e ácido fólico), além das vitaminas 
A, C e betacaroteno. Os carbohidratos complexos 
(de absorção lenta pelo organismo) e o teor em fi-
bra evitam a sensação de fome entre as refeições, 
sendo, por isso, um bom coadjuvante em dietas de 
emagrecimento. O seu consumo contribui ainda 
para a redução do nível de colesterol ou problemas 
de obesidade, controlo de diabetes e na prevenção 
de doenças digestivas e cancro do colón.

Figura 1  - Aspeto das sementes secas da variedade ‘Elvar’
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Cultivar ‘Elvar’ – elevada aptidão 
para uso industrial      
Apesar do elevado teor proteico, é geral-
mente referido que as leguminosas de grão 
(GL) possuem baixa digestibilidade de pro-
teínas e contêm compostos não nutricionais 
tais como taninos, ácido fítico e saponinas. 
Os processos de hidratação e cozedura são, 
portanto, necessários quer para melhorar as 
propriedades nutricionais, como para reduzir 
a quantidade desses compostos. As caracte-
rísticas do grão-de-bico para consumo hu-
mano estão fortemente associadas às suas 
propriedades tecnológicas, incluindo a capa-
cidade de absorver água durante a demolha 
e cozedura, promovendo a gelatinização do 
amido. A rápida hidratação, com o conse-
quente ganho de peso e/ou volume máximo 
aliado à minimização da lixiviação e/ou per-
da de nutrientes, é o desejável para os grãos 
que se destinam à indústria.
Tendo por objetivo a caracterização tecno-
lógica das sementes da cultivar ‘Elvar’ (Figu-
ra 1), com potencial aplicação na indústria, 
dada a sua grande expressão a nível nacio-
nal, foi realizado um estudo de hidratação 
com a duração de 24h. Durante o processo 
de demolha, as sementes foram avaliadas 
relativamente à massa e tamanho (altura e 
largura), cujos resultados se encontram es-
quematizados na Figura 2. Durante o tem-
po de embebição (demolha) as sementes 
de grão-de-bico absorvem uma quantidade 
considerável de água e amolecem, o que se 
reflete no aumento de massa e volume e di-
minuição da firmeza. O aumento de massa e 
volume é ainda mais notório, quando as se-
mentes hidratadas são sujeitas ao processo 
de cozedura tradicional, com a consequente 
perda de firmeza.

Campo de grão-de-bico

 Planta de grão de bico após a colheita

Meia chávena 
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7 g de proteína

Figura 2 – Evolução dos parâmetros biométricos, da variedade Elvar, ao longo da demolha
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