Aula 5 | Cultura do feijão –
Phaseolus vulgaris L. − I

Meta da aula
• Apresentar aspectos importantes para a correta implantação de
uma lavoura de feijão, como exigências edafoclimáticas, épocas
de plantio, cultivares, adubação e preparo de solo.

Objetivos da aula
Após o estudo desta aula, você deverá ser capaz de:
1. definir a melhor época de plantio da cultura do feijoeiro, levando em consideração as exigências da cultura;
2. escolher de maneira adequada a cultivar a ser semeada;
3. recomendar adequadamente corretivos, fertilizantes e o tipo
de preparo do solo para a cultura do feijoeiro.

Dez entre dez brasileiros preferem feijão...
O feijão-comum (Phaseolus vulgaris L.) é um dos mais importantes componentes da dieta alimentar do brasileiro, por ser reconhecidamente uma excelente fonte proteica. Além de ser rico em proteína, o feijão também possui
carboidratos, vitaminas, minerais, fibras e compostos com ação antioxidante
que podem reduzir a incidência de doenças.
Além do papel relevante na alimentação da população brasileira, o feijão
é um dos produtos agrícolas de maior importância econômico-social, principalmente devido à mão de obra empregada durante o ciclo da cultura,
sobretudo na época da colheita, que na maioria das vezes é manual.
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Veja o conteúdo nutricional do feijão!
Cansou de ouvir da sua mãe que era bom comer feijão porque ele
é rico em ferro e que tinha que comer para ficar forte?
Pois é... ela tinha razão. Para você ter uma ideia, o ferro, por exemplo, tem importante papel no transporte respiratório do oxigênio.
A deficiência desse mineral resulta em anemia. Veja que outros dados curiosos essa tabela nos mostra. O feijão tem pouco conteúdo
de gorduras, baixa quantidade de lipídeos e nenhum colesterol. O
que faz nosso feijão ficar gordo é aquele azeite e aquela carninha
de porco que colocamos para temperar.
Tabela 5.1: Composição nutricional do feijão (por 100 g)
Feijão-preto

Feijão-carioca

Calorias

77 cal

76 cal

Proteínas

4,5 g

4,8 g

Lipídeos

0,5 g

0,5 g

Colesterol

0,0 mg

0,0 mg

Carboidrato

14 g

13,6 g

Fibra

8,4 g

8,5 g

Cálcio

29 mg

27 mg

Ferro

1,5 mg

1,3 mg

Potássio

256 mg

255 mg

Fonte: TACO - Tabela Brasileira de Composição dos Alimentos.http://www.rgnutri.com.br/sqv/saude/fab.php

O Brasil é o maior produtor mundial de feijão-comum. Seu cultivo é bastante
difundido em todo o território nacional, no sistema solteiro (só o feijão) ou
no consorciado (com outras culturas). Ainda é reconhecido como cultura de
subsistência, mas tem atraído a atenção de grandes produtores que utilizam
tecnologias avançadas como irrigação, controle fitossanitário e colheita mecanizada. Esses produtores têm alcançado altas produtividades, acima de 3.000
kg/ha, muito acima da média nacional que gira em torno de 800 kg/ha.
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José Ângelo N. Menezes Júnior

Existem cultivares melhoradas e adaptadas para todas as regiões do país. A
cultivar pérola, por exemplo, é recomendada para vários estados brasileiros
(Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, São
Paulo, Acre, Rondônia e Tocantins). Essa cultivar possui grãos do tipo carioca
(Figura 5.1), mais consumido em nosso país, representando cerca de 70%
do mercado. Mas atenção! Além do feijão-carioca, existem muitas variedades de outros tipos, produzidos e comercializados regionalmente (alguns
exemplos são apresentados na Figura 5.1). O feijão-vermelho de grãos brilhantes, por exemplo, é o tipo preferido na Zona da Mata de Minas Gerais.

Figura 5.1: Diferentes tipos de grãos de feijão. Acima da esquerda para a direita: carioca, preto e vermelho. Embaixo, da esquerda para a direita: roxo (roxinho), rosinha,
ourinho (bico-de-ouro) e mulatinho.

Portanto, fique atento! A cultura do feijão possui muitas características particulares que você vai conhecer ao longo desta aula. Além do feijão-comum,
plantado em maior ou menor grau, em todo o território nacional, existem
outras espécies conhecidas como feijão. Um exemplo é o feijão-caupi (Vigna
unguiculata L.) também conhecido como fradinho ou feijão-de-corda, muito
consumido no Norte e no Nordeste do Brasil. Mas nesta aula trataremos
apenas de feijão-comum.

A planta de feijão – aspectos botânicos
O feijão-comum é uma planta anual herbácea, pertencente à família Leguminosae, gênero Phaseolus, sendo classificado como Phaseolus vulgaris L.
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A planta de feijão possui dois tipos de folhas: as simples ou primárias, que
são opostas, e as folhas compostas, constituídas de três folíolos (trifolioladas), com disposição alternada (Figura 5.2).

José Ângelo N. Menezes Júnior

O caule (haste) é herbáceo, constituído por um eixo principal, formado por
uma sucessão de nós e entrenós. O primeiro nó corresponde à inserção dos
cotilédones, o segundo corresponde à inserção das folhas primárias (simples),
o terceiro, da primeira folha trifoliolada (Figura 5.2), e assim por diante.

Figura 5.2: Diferentes tipos de folhas da planta de feijão.

A partir do eixo principal podem surgir ramificações laterais, que por sua vez
também podem se ramificar, multiplicando o potencial de florescimento da
planta. As flores são completas e agrupam-se em racemos (Figura 5.3), que
nascem nas axilas das folhas e podem apresentar coloração branca, rósea
ou violeta.
O desenvolvimento da planta de feijão é dividido em duas fases:
• vegetativa (V), constituída pelas etapas V0, V1, V2, V3 e V4;
• reprodutiva (R), constituída pelas etapas R5, R6, R7, R8 e R9 (Tabela 5.2).
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Marilene Santos de Lima

Figura 5.3: Detalhes da inflorescência do feijoeiro.

Tabela 5.2: Etapas de desenvolvimento da planta de feijão
Fase

Vegetativa

Reprodutiva

Código

Nome

Evento que inicia cada etapa

V0

Germinação

Semente em condições favoráveis
de germinar

V1

Emergência

Cotilédones de 50% das plantas
aparecem ao nível do solo

V2

Folhas primárias

Folhas primárias de 50% das plantas
estão totalmente abertas

V3

Primeira trifoliolada

Primeira trifoliolada de 50% das plantas
estão totalmente abertas

V4

Terceira trifoliolada

Terceira trifoliolada de 50% das plantas
estão totalmente abertas

R5

Pré-floração

Aparecem os primeiros botões ou
racemos em 50% das plantas

R6

Floração

Abre-se a primeira flor em 50%
das plantas

R7

Formação de vagens

Aparece pelo menos uma vagem
em 50% das plantas

R8

Enchimento de vagens

Formação de sementes na primeira
vagem em 50% das plantas

R9

Maturação

Mudança de cor em pelo menos uma
vagem em 50% das plantas
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Exigências edafoclimáticas
Você sabia que a temperatura, a água, a luz e o solo podem afetar a cultura
do feijão?
Apesar de ser cultivado em praticamente todo o território nacional, o feijoeiro é uma planta relativamente exigente quanto às condições edafoclimáticas. Portanto, fique atento! O conhecimento das exigências e limitações do
feijoeiro é fundamental para definir o ambiente mais adequado para a cultura se desenvolver e produzir de maneira eficiente. Veja a seguir quais são.
Temperatura: A planta de feijão é sensível a altas e baixas temperaturas,
sendo a média ótima entre 18 e 24°C e a temperatura ideal 21°C. Médias
acima de 30°C e abaixo de 12°C podem provocar abortamento de flores,
vagens e grãos. Na fase de germinação, temperaturas baixas podem atrasar
a emergência e também prejudicar o desenvolvimento das plantas.
Radiação solar: Deve-se manejar a cultura para que as plantas consigam
interceptar a maior quantidade de radiação solar possível, principalmente
antes do florescimento, para que seja acumulada uma quantidade adequada
de biomassa.
Precipitação pluvial: A cultura do feijoeiro submetida a estresse hídrico (falta
de água) apresenta redução na área foliar. A falta de água no período de floração pode causar redução na estatura da planta, no número e no tamanho
das vagens. Pode reduzir também o número de grãos por vagem, afetando
muito o rendimento da cultura. O estresse hídrico pode ser minimizado com
o uso de irrigação, mas essa não é uma tecnologia acessível a todos os
produtores. O excesso de chuvas também pode causar prejuízos à cultura,
principalmente na época da colheita. Nessa fase, o excesso de chuva pode
impedir que o feijão seja colhido, o que aumenta a probabilidade de brotação e o surgimento de manchas nos grãos. Esses defeitos podem deixar o
feijão inadequado para comercialização. De modo geral, a cultura do feijão é
bem-sucedida quando as precipitações situam-se entre 300 e 400 mm bem
distribuídos durante o ciclo da cultura.
Solo: O feijão pode ser cultivado tanto em várzeas quanto em terras altas,
desde que em locais com solos soltos, friáveis e não sujeitos a encharcamento. As várzeas e baixadas úmidas devem ser utilizadas nos períodos menos
chuvosos, aproveitando-se a sua topografia e capacidade de armazenamento de água, pois solos encharcados não são suportados pelo feijoeiro, uma
vez que prejudicam a germinação, limitam o desenvolvimento das raízes e
favorecem a incidência de doenças.
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Atividade 1
Atende ao Objetivo 1
Um produtor de milho procurou por você para verificar se há a possibilidade de cultivar feijão após a colheita do milho na sua propriedade, visando
aumentar a renda obtida. Conhecendo as exigências do feijoeiro, quais perguntas você faria a esse agricultor para fazer o diagnóstico?

Épocas de plantio
Você sabe qual é a época ideal para o plantio de feijão?
Por ser uma cultura de ciclo curto (cerca de 90 dias), o feijão pode ser cultivado por até quatro safras em um ano. Mas o feijoeiro possui algumas exigências climáticas, e são elas que determinam a melhor época de semeadura.
A mais indicada é aquela que possui maior probabilidade de oferecer boa
produtividade, ou seja, aquela que melhor atende às exigências da cultura.

Atenção! O risco de insucesso, devido às adversidades climáticas,
aumenta à medida que as datas de semeadura se distanciam do
período indicado.

Na região central brasileira (Tabela 5.3), por exemplo, o feijão geralmente é
cultivado em três épocas (safras) distintas:
• época das águas ou primeira época ou primavera-verão;
• época da seca ou segunda época ou verão-outono;
• época de outono-inverno ou terceira época.
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Tabela 5.3: Épocas de semeadura para a cultura do feijão nos estados da
região Central brasileira
Estado

1ª época

2ª época

3ª época

Espírito Santo

setembro-outubro

março-abril

junho-julho

Minas Gerais

outubro-novembro

fevereiro-março

abril-agosto

Rio de Janeiro

setembro-outubro

fevereiro-março

maio-julho

São Paulo

agosto-setembro

janeiro-março

abril-junho

Goiás

outubro-novembro

janeiro-fevereiro

maio-junho

Mato Grosso

outubro-novembro

fevereiro-março

maio-junho

Mato Grosso do Sul

agosto-setembro

fevereiro-março

-

Acre

-

março-abril

-

Rondônia

-

março-abril

-

Tocantins

-

-

maio-junho

Oeste da Bahia

-

janeiro

junho

Fonte: Adaptado de Paula Júnior et al. (2008).

A safra das águas possui a grande vantagem de dispensar a irrigação, entretanto possui algumas desvantagens:
• grande risco de chuva durante a colheita, que pode ser completamente
perdida ou resultar em grãos manchados e germinados (baixo valor comercial);
• podem ocorrer altas temperaturas na época do florescimento (abortamento);
• em terrenos planos e mal drenados, pode ocorrer encharcamento;
• o excesso de chuvas (umidade) pode favorecer alguns patógenos;
• maior dificuldade para controlar as plantas daninhas.
O feijão da seca (plantio no final das chuvas) é colhido em época praticamente livre de chuvas, possibilitando a obtenção de grãos de ótima qualidade, contudo também possui desvantagens:
• a escassez e/ou a má distribuição das chuvas podem provocar queda no
rendimento;
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• época favorável ao ataque da cigarrinha-verde (importante praga do
feijoeiro);
• maior problema com o vírus do mosaico-dourado (doença importante
do feijoeiro), em áreas em que o feijão sucede a soja, principal planta
hospedeira da mosca-branca, vetor do vírus.
Para cultivar o feijão do outono-inverno, é obrigatória a utilização de irrigação. As vantagens dessa safra são:
• a produtividade geralmente é elevada, podendo superar 3.000 kg/ha;
• menor dependência dos fatores climáticos;
• a colheita é realizada em período seco, facilitando a operação e a obtenção de grãos de ótima qualidade;
• maximiza a área de plantio, pois o feijão é cultivado durante a entressafra
das culturas semeadas na primavera (milho, arroz e soja).

Atividade 2
Atende ao Objetivo 1
Um agricultor de Minas Gerais possui uma área de baixada (úmida) e deseja
fazer o plantio de feijão na época das águas (período chuvoso). Sabendo
disso, o que você diria a esse produtor? Explique.
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Cultivares
Utilizar cultivares melhoradas é a primeira medida a ser tomada quando o
objetivo é atingir alta produtividade e reduzir o custo de produção. A escolha
da cultivar deve levar em consideração várias características como:
• alto potencial de produção;
• ampla adaptação às condições de cultivo;
• resistência a doenças.
Características da planta, como o hábito de crescimento e o porte, também
são importantes na escolha da cultivar. O hábito de crescimento das plantas
de feijão pode ser determinado ou indeterminado (Figura 5.4):
• determinado: as plantas terminam em uma inflorescência, o florescimento ocorre de cima para baixo, param de crescer após iniciar o florescimento, geralmente são mais precoces e de maturação mais uniforme;

Marilene Santos de Lima.

• indeterminado: as plantas terminam em uma gema vegetativa, o florescimento ocorre de baixo para cima, continua crescendo após iniciar
o florescimento, geralmente são mais tardias e apresentam maturação
mais desuniforme.

Figura 5.4: (a) Planta de hábito de crescimento determinado; (b) planta de hábito de
crescimento indeterminado.
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O tipo de planta também é importante na escolha da cultivar, pois está diretamente relacionado com os tratos culturais empregados. São quatro os tipos:
• Planta tipo I: hábito de crescimento determinado; plantas arbustivas, com
ramificação ereta e fechada.
• Planta tipo II: hábito de crescimento indeterminado; plantas arbustivas,
com ramificação ereta e fechada e as vagens inferiores não tocam o solo.
• Planta tipo III: hábito de crescimento indeterminado; plantas prostradas
(acamadas), com ramificação aberta e vagens inferiores, geralmente em
contato com o solo.

Vanessa Maria Pereira e Silva.

• Planta tipo IV: hábito de crescimento indeterminado; plantas trepadoras.

Figura 5.5. (a) Plantas do tipo II com ramificação ereta e fechada: à esquerda, cultivar
BRS Supremo e à direita, linhagem A 525; (b) planta do tipo III com ramificação aberta – cultivar madrepérola.
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Cultivares do tipo I geralmente são mais precoces, o que permite o escape de
adversidades (excesso de chuvas na colheita) a que outras cultivares de ciclo
mais longo estariam sujeitas. Além disso, possuem maturação mais uniforme, o que pode facilitar a colheita.
A grande vantagem de cultivares do tipo II é que, geralmente, possuem porte
ereto. Assim, facilitam o tráfico de operários e implementos na lavoura, uma
vez que as plantas desse tipo não se enrolam umas nas outras (Figura 5.6).
Além disso, permitem a colheita mecanizada.

Marilene Santos de Lima.

Já as do tipo III, geralmente, são mais produtivas em relação aos outros tipos,
mas, por serem prostradas, dificultam a realização dos tratos culturais.

Figura 5.6. (a) Plantas do tipo II; (b) plantas do tipo III enroladas umas nas outras.

As cultivares do tipo IV são trepadoras e para cultivá-las necessitam ser tutoradas (Figura 5.7), ou seja, as plantas precisam de um suporte (um bambu,
uma cerca, uma árvore etc.) para não ficarem esparramas pelo chão.
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(a)

(b)

Fonte: (a) http://en.wikipedia.org/wiki/File:Snijboon_peulen_Phaseolus_vulgaris.jpg; (b) Marilene Santos de Lima.

Figura 5.7. Plantas de feijão do tipo IV tutoradas com o auxílio de bambu.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) publica periodicamente as listas de cultivares inscritas no Registro Nacional de Cultivares e
no Zoneamento Agrícola de cada Unidade da Federação, conferindo caráter
legal a essa tecnologia. Assim, os produtores têm acesso a informações de
quais cultivares são recomendadas para cultivo em sua região (estado).

Ficou curioso?
Procure ver sobre as cultivares inscritas no Registro Nacional de Cultivares e no Zoneamento Agrícola de cada estado no site: http://
www.agricultura.gov.br/
Para procurar informações, siga as instruções a seguir:
a) Cole o endereço http://www.agricultura.gov.br/, entre no ícone
“Serviços” em cima, à esquerda, da tela e clique em “Zoneamento
Agrícola”.
b) Clique em “Cultivares de Zoneamento por Safra”.
c) Clique em “Cultivares 2009/2010” (este item é atualizado de
ano em ano).
d) Escolha a cultura “Feijão”.
e) Verifique quais cultivares são registradas para o seu estado.
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Algumas cultivares indicadas para o estado de Minas Gerais e algumas de
suas características são apresentadas na Tabela 5.4.
Tabela 5.4: Características de algumas cultivares de feijão indicadas para
o estado de Minas Gerais
Cultivar

Grupo
comercial

Ciclo
(dias)

Massa de
100 grãos
(g)

Porte da
planta

Tipo de
planta

BRSMG Majestoso

Carioca

90

27

semiereto

II/III

Carioca

Carioca

90

26

prostrado

III

IAPAR 81

Carioca

92

25,1

ereto

II

Pérola

Carioca

90-100

27

semiereto

II/III

BRS Valente

Preto

90

21,5

ereto

II

Ouro Negro

Preto

85

26

prostrado

III

BRS Radiante

Manteigão

75

43,5

ereto

I

Jalo Precoce

Manteigão

75

35,5

ereto

II

Ouro Branco

Branco

80

50

ereto

I

BRS Vereda

Rosinha

90-100

26,3

semiereto

II

Roxo 90

Roxo

90

22

prostrado

III

Ouro Vermelho

Vermelho

80-90

25

semiereto

II/III

Atividade 3
Atende ao Objetivo 2
Um grande produtor de milho de verão do estado de Goiás deseja fazer
rotação de cultura com o feijão e também otimizar a área de produção. Assim, esse produtor resolveu procurar você para orientá-lo sobre a cultura do
feijão. Quais são suas recomendações em relação à época de semeadura e a
cultivar a ser utilizada? Explique.
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Implantação da lavoura
Para obter alta produtividade com a cultura do feijão, é necessário seguir
alguns métodos culturais fundamentais para implantação da lavoura. Portanto, fique atento, pois essas informações são essenciais para o sucesso do
empreendimento.

Calagem e adubação
A calagem e a adubação para a cultura do feijoeiro devem ser realizadas de
acordo com a análise de solo, dentro de um contexto que leve em consideração a disponibilidade de nutrientes no solo e as exigências nutricionais da cultura, que dependem da produtividade esperada. A seguir, será apresentada a
recomendação em uso para o estado de Minas Gerais. Nos demais estados,
devem ser empregadas, sempre que possível, as recomendações próprias.

Informações para outros estados podem ser obtidas na comissão
de fertilidade do solo de cada estado. Para estados que não possuem recomendação própria, deve ser feita uma adaptação.

Glossário

Em Minas Gerais, são utilizados dois métodos para estimar a necessidade de
calagem (NC):
• o método da neutralização da acidez trocável e elevação dos teores de
cálcio e magnésio;
• o método da saturação por bases.
Já a adubação N-P-K deve levar em consideração quatro níveis tecnológicos (NT).
Em todos os níveis, as doses recomendadas de fósforo e potássio são aplicadas
integralmente no plantio. O nitrogênio deve ser aplicado parte na semeadura e
parte em cobertura (Tabela 5.8). Para ser eficiente, a adubação nitrogenada em
cobertura deve ser realizada com o solo úmido. Sempre que possível, o fertilizante
deve ser incorporado ao solo, principalmente no caso de a fonte ser ureia.
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Nível tecnológico
Nível de tecnologia
empregado pelo produtor,
de acordo com a meta de
produtividade (NT1 até 1.200
kg/ha; NT2 de 1.200 a 1.800
kg/ha; NT3 1.800 a 2.500 kg/
ha; NT4 mais de 2.500 kg/
ha). Leva em consideração
a quantidade de adubo a
ser aplicada, utilização de
sementes fiscalizadas, controle
de pragas e doenças, uso
de irrigação e de herbicicas.
Assim, um agricultor de
NT1 é aquele que emprega
baixo nível tecnológico e um
agricultor de NT4 emprega
alta tecnologia. Já os níveis 2 e
3 são intermediários.
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Para o NT1 e o NT2, a adubação nitrogenada em cobertura deve ser realizada
uma única vez. O período recomendado é entre 25 e 30 dias após a emergência (DAE), em filete lateral às plantas (Figura 5.8). No NT3 e no NT4, essa adubação deve ser parcelada, metade nos 20 DAE e metade nos 30 DAE. Além
da adubação N-P-K, o feijoeiro responde muito bem à adubação com molibdênio, em aplicação foliar. Recomenda-se aplicar o molibdênio entre 20 e 30
DAE, na dose de 80 g/ha, que corresponde a 200 g/ha de molibdato de sódio
(fonte comercial de molibdênio) pulverizado sobre as folhas da cultura.

Figura 5.8. Aplicação manual de ureia (N) em cobertura na lavoura de feijão.

Tabela 5.5: Recomendação de adubação (N-P-K) para a cultura do feijoeiro
em Minas Gerais, em (kg/ha)
P no solo
Nível
tecnológico

N plantio

Baixo

Médio

Bom

N cobertura

Dose de P2O5
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NT1

20

70

50

30

20

NT2

20

80

60

40

30

NT3

30

90

70

50

40

NT4

40

110

90

70

60
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K no solo
Nível
tecnológico

N plantio

Baixo

Médio

Bom

N cobertura

Dose de K2O
NT1

20

30

20

20

20

NT2

20

30

20

20

30

NT3

30

40

30

20

40

NT4

40

50

40

20

60

Fonte: Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais.

Por exemplo, qual seria a recomendação de adubação N-P-K para um produtor de nível tecnológico 3 cujos resultados da análise de solo indicaram
baixo teor de fósforo e médio teor de potássio? E para um produtor de nível
tecnológico 2 cujos resultados da análise de solo indicaram teor de fósforo
bom e baixo teor de potássio?
• Produtor NT3 – Nplantio= 30 kg/ha; Ncobertura= 40 kg/ha; P= 90 kg/ha e
K= 30 kg/ha
• Produtor NT2 – Nplantio= 20 kg/ha; Ncobertura= 30 kg/ha; P= 40 kg/ha e
K= 30 kg/ha

Preparo do solo
O feijoeiro, por ser uma espécie de ciclo curto, pode ser cultivado em diferentes épocas. Este fato proporciona o cultivo de mais de uma safra por
ano, na mesma área, principalmente na agricultura irrigada. Nesse caso, o
solo é intensivamente utilizado, o que consiste em maior risco de degradação, quando comparado com o cultivo de sequeiro (cultivo sem utilização
de irrigação – época chuvosa) de outras culturas com apenas um cultivo
anual. Portanto, deve-se ter muita atenção quanto ao preparo do solo para
o cultivo do feijão, que pode ser semeado após o preparo convencional ou
no sistema de plantio direto.
No sistema convencional de semeadura, a aração e a gradagem devem ser
realizadas seguindo as práticas de manejo e conservação do solo. Estas devem ser realizadas de acordo com as condições de topografia do terreno e
as propriedades físicas do solo.
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Em áreas irrigadas o uso mais intenso do solo pode resultar em maior degradação. Portanto, o plantio direto, devido a seus efeitos benéficos sobre
os atributos físicos, químicos e biológicos do solo, tem sido muito utilizado
no cultivo do feijão. Nesse sistema de plantio, a semente e o adubo são
colocados em um solo não trabalhado por meio de implementos agrícolas,
com a substituição do controle mecânico e manual de plantas daninhas pelo
controle químico. Portanto, o revolvimento do solo ocorre apenas no sulco
de semeadura.

Figura 5.9. (a) Semeadura após o preparo convencional do solo; (b) cultura do feijão
implantada no sistema de plantio direto na palha.

Atividade 4
Atende ao Objetivo 3
Para um produtor de feijão do estado de Minas Gerais, de nível tecnológico 3 (NT3), faça a recomendação de calagem, pelo método da saturação
por bases, e de adubação (N-P-K) de plantio e de N em cobertura. Leve em
consideração os resultados da análise de solo a seguir. Considere o PRNT do
corretivo igual a 100% e saturação por bases desejada de 60%.
V
%
27,3

SB
1,35

CTC(t)
2,19

CTC(T)
4,93

Ca2+

Mg2+

cmolc/dm3
1,1
0,2

Al3+

H + Al

P
K
3
mg/dm

0,7

3,03

Médio Baixo

1) Qual seria a sua recomendação de calagem e adubação? Caso queira,
consulte a Tabela 5.5.
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2) Qual a quantidade de adubo a ser comprada? Sabendo que as fontes
de nutrientes são: ureia - 45% de N, cloreto de potássio - 60% de K2O;
superfosfato simples - 18% de P2O5.

3) Na safra anterior foi plantado milho. Como a área de plantio é ligeiramente inclinada, que tipo de preparo de solo você indicaria pensando em
melhor conservação do solo? Que medidas o produtor deve tomar antes
da semeadura?

Conclusão
O sucesso da cultura do feijão está diretamente relacionado com a correta
escolha da época de plantio, que é dependente das exigências edafoclimáticas da cultura. Utilizar cultivares melhoradas é a primeira medida a ser
tomada quando o objetivo é atingir alta produtividade e reduzir o custo de
produção. A adubação e o preparo do solo na cultura do feijão dependem
do nível tecnológico do produtor.

Resumo
• O feijoeiro é uma planta relativamente exigente quanto às condições edafoclimáticas, e são elas que determinam a melhor época de semeadura.
• O risco de insucesso, devido às adversidades climáticas, aumenta à medida que as datas de semeadura do feijão se distanciam do período
indicado.
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• A escolha da cultivar deve levar em consideração várias características
como: alto potencial de produção, ampla adaptação às condições de
cultivo, resistência a doenças e porte da planta.
• O feijão pode ser semeado após o preparo convencional ou no sistema
de plantio direto.

Informações sobre a próxima aula
Na próxima aula, você vai aprender mais alguns fatores que devem ser levados em consideração na implantação e no manejo da cultura do feijoeiro.
Você também vai estudar a cultura do feijão em cultivos consorciados.

Respostas das atividades
Atividade 1
• Qual a temperatura média nos próximos meses?
• Ocorrem temperaturas acima de 30°C ou abaixo de 12°C? Com que
frequência?
• Como é a precipitação nos próximos meses? As chuvas são bem distribuídas?
• Há a possibilidade de irrigar a cultura?
• Há possibilidade de ocorrer encharcamento?
• Dependendo das respostas a essas perguntas, é possível verificar se há
possibilidade ou não de implantar a cultura do feijão.
Atividade 2
Recomendaria a esse agricultor que não fizesse o plantio do feijão nessa época porque, nessa situação, principalmente se a frequência de chuvas for alta,
pode ocorrer encharcamento, condição não tolerada pela planta de feijão
(prejudica a germinação, limita o desenvolvimento das raízes e favorece a

e-Tec Brasil

106

Agropecuária

incidência de doenças). Portanto, recomendaria que essa área seja utilizada
para o plantio do feijão da seca (plantio no final do período chuvoso). Nessa
época, há o risco de escassez e/ou má distribuição das chuvas, mas a chance
de perder toda a produção é muito maior quando plantado no período chuvoso. Além disso, na safra da seca são produzidos grãos de ótima qualidade.
Atividade 3
Como é um grande produtor, eu aconselharia a comprar um sistema de
irrigação que permitisse fazer o cultivo do feijão de outono-inverno (plantio
entre maio-junho). Assim, ele poderia aproveitar as grandes vantagens dessa
época de plantio que permite obter alta produtividade. Além disso, estaria
fazendo rotação de culturas e maximizando a área de plantio, sem competir
por área com o milho, que continuaria sendo plantando normalmente. Nesse caso, como deve ser empregado alto nível de tecnologia, os tratos culturais seriam intensificados, portanto, recomendaria uma cultivar com plantas
do tipo II, de porte ereto. Se não houver uma cultivar com plantas do tipo II
disponível, escolheria uma dos tipos II/III. Além de porte ereto, a cultivar deve
ser produtiva, adaptada à região de cultivo, resistente a doenças e apresentar tipo de grão compatível com o mercado consumidor.
Atividade 4
1) Recomendação de calagem pelo método da saturação por base.
NC = T(Ve – Va)/100.
NC = 4,92(60 – 27,3)/100 = 1,61 t/ha de calcário com PRNT de 100%.
Ou, NC = 0,6T – SB = (0,6 x 4,93) – 1,35 = 1,61 t/ha calcário com PRNT de
100%.
Recomendação de adubação (N-P-K) NT3 (Tabela 5.5):
N = 30 kg/ha; P2O5 = 70 kg/ha; K2O = 40 kg/ha; N em cobertura = 40 kg/ha
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2) Quantidade de adubo:
N
100 kg de ureia –
45 kg de N

P
100 kg de SS –
18 kg de P2O5

K
100 kg de CP –
60kg de K2O

X – 30 kg de N

Y – 70 kg de P2O5

Z – 40 kg de K2O

X = 67 kg/ha de ureia

Y = 389 kg/ha de SS

Z = 67 kg/ha de K2O

N em cobertura 89 kg/ha de ureia
3) Recomendaria o plantio direto na palha, após a dessecação da área.
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