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RESUMO 
Foram avaliados vinte e cinco genótipos de feijoeiro comum do grupo carioca, todos 
eles linhagens experimentais quanto à produtividade (kg/há-1). O ensaio foi conduzido 
na área experimental da Universidade Federal de São João del Rei – Campus Sete 
Lagoas, na safra “das águas” do ano agrícola 2015/2016. Objetivou-se com esse 
trabalho avaliar a produtividade de linhagens de feijão do grupo carioca na região de 
Sete Lagoas na safra das "águas” de 2015 para a identificação daqueles materiais 
genéticos mais promissores. O experimento foi conduzido em delineamento 
experimental de blocos casualizados, com três repetições. Os dados obtidos para o 
caractere foi submetido à análise de variância pelo teste F e as médias comparadas pelo 
teste de Scott-Knott (p<0,05). Foram levantadas 14 espécies de plantas daninhas na 
área, sendo a Commelina benghalensis e Cyperus rotundus as espécies mais freqüentes. 
Considerando as condições do cultivo pode se inferir que a baixa produção das 
linhagens pode ter sido afetada pelo convívio com plantas daninhas e falta de demais 
tratos culturais. A média geral de produtividade do experimento foi de 708 kg/há-1. As 
linhagens 15, 09, 10 e 11 apresentaram maiores produtividades 1220, 1030, 1010, 1005 
e 995 kg ha-1 respectivamente.  
Palavras-chave. Produção de grãos. Produtividade. Phaseolus vulgaris. Plantas daninhas. 
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1 INTRODUÇÃO 
  
 O feijão (Phaseolus vulgaris L.) é um alimento amplamente reconhecido por sua 
qualidade protéica, tradicional na dieta do povo brasileiro. Segundo Carneiro (2002), no 
Brasil, o feijoeiro é cultivado em praticamente todos os Estados, nas mais variadas 
condições edafo-climáticas e em diferentes épocas e sistemas de cultivo. Além de 
destaque na produção mundial de feijão, o Brasil é considerado o maior consumidor, 
encontrando nessa leguminosa sua principal fonte protéica vegetal (CARBONELL et al., 
2003). Em muitas propriedades, especificamente de pequenos produtores, é plantado 
como cultivo de subsistência, muitas vezes consorciado com outras culturas, 
principalmente com o milho. 
 O Brasil é o maior produtor mundial de feijão-comum, porém, a produção 
brasileira ainda é insuficiente para abastecer o mercado interno, demandando importações, 
principalmente da Argentina. A produtividade média brasileira em 2016 considerando-se 
as três épocas de plantio foi de 1.086 kg ha-1, a produção total foi de 3.338,1 milhões de 
toneladas, com área total de 3.047 milhões de hectares (CONAB, 2016), ficando aquém 
dos rendimentos obtidos em vários outros países, nos Estados Unidos a produtividade 
média é de 1.785 kg ha-1. O cultivo de feijão “das águas” e “da seca” no Brasil é 
normalmente cultivado por pequenos produtores, que utilizam baixo nível tecnológico, a 
produtividade média das duas safras foi de respectivamente de 1.056 kg ha-1 e 922 kg ha-
1.O plantio na safra de inverno é feito na maioria das vezes por produtores rurais mais 
profissionalizados, essa época corresponde ao período em que não ocorrem chuvas, por 
isso faz-se necessário o uso de irrigação, safra de maiores produtividade com média de 
1.284 kg ha-1 (CONAB, 2015). 

Em Minas Gerais, a produção de feijão, tomando-se por base as três épocas de 
plantio, situa-se em torno de 16,8%, abaixo do estado do Paraná, responsável por 21,4% 
da produção total brasileira (CONAB, 2015). Em Minas Gerais, geralmente o plantio de 
feijão é realizado nas épocas “das águas” – semeadura em outubro/dezembro, “da seca” – 
semeadura em janeiro/março e do outono/inverno – semeadura de abril a junho.  

Os programas de melhoramento do feijoeiro têm priorizado como características 
desejáveis a arquitetura ou porte ereto da planta, o tipo e qualidade superior dos grãos, o 
aumento na eficiência da fixação simbiótica de N, a adaptação ao cultivo consorciado, a 
adequação à colheita mecanizada e, sobretudo o aumento da produtividade e a resistência 
às principais pragas e patógenos (VIERA et al., 2006). 
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A obtenção de cultivares que apresentem boas características agronômicas e que 
atendam às exigências do mercado consumidor deve ser o objetivo principal da pesquisa 
científica. Um genótipo ideal deveria associar alta produtividade, mesmo para baixas 
quantidades de fertilizantes, excelentes características culinárias, arquitetura de plantas 
que possibilitasse a colheita mecânica, e resistência a pragas e doenças (MOLIN et al., 
1999). Geralmente, as cultivares com as melhores características de mercado também são 
mais suscetível a pragas e doenças. A reação na competição com plantas invasoras 
também merece destaque. O feijoeiro é uma planta de ciclo vegetativo muito curto, além 
de ser uma planta com mecanismo C3 em sua fotossíntese, sendo então uma planta muito 
suscetível em estágios iniciais à competição com plantas daninhas, sendo mais acentuada 
essa interação no verão com gramíneas, reduzindo a sua produtividade além de dificultar 
todo o manejo da cultura (COBUCCI; STEFANO; KLUTHCOUSKI, 1999). 

A avaliação de novas linhagens, tem como objetivo avaliar o potencial produtivo 
dos genótipos obtidos nos programas de melhoramento, gerando mais informações nos 
ensaios de VCU – Ensaios de Valor de Cultivo e Uso no Estado, dessa forma, garantindo 
maiores retornos aos produtores com as variedades lançadas. Esse tipo de ensaio é exigido 
pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC, tendo como finalidade 
fundamental estudar o valor agronômico (produção, produtividade, resistência a pragas e 
doenças, qualidade e outras características). 

Portanto, o objetivo do trabalho foi avaliar linhagens de feijão tipo carioca 
provenientes de programa de melhoramento, na região de Sete Lagoas, sob condições de 
matocompetição. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



3 
 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
2. 1 O Cultivo do feijão  
 
 

O feijão é uma planta anual da família das leguminosas (também chamadas 
fabáceas), do gênero Phaseolus, nome científico Phaseolus vulgaris L., cultivada desde a 
pré-história com fins alimentares. É uma planta amplamente difundida em todo mundo, 
unido à fecundação cruzada permitiu a criação de diversas variedades. As variedades mais 
comercializadas no Brasil são: Carioca, Preto, Rajado, Jalo, Vermelho, Bolinha, Rosinha, 
Branco e Fradinho. Considerando somente o gênero Phaseolus, o Brasil é o maior 
produtor e consumidor mundial, seguido pela Índia, China e México. Entretanto, a 
produção brasileira de feijão tem sido insuficiente na área plantada para abastecer o 
mercado interno, devido à redução da ordem de 35%, nos últimos 17 anos. Mesmo o 
aumento de 48% na produtividade, verificado neste período, ainda resultou numa 
diminuição de 4% na produção, portanto, não sendo suficiente para atender a demanda 
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, 2002). 

Para explicar o desenvolvimento da planta de feijão, visando facilitar o estudo e, 
sobretudo, a comunicação entre os pesquisadores, tem sido recomendado o uso de uma 
escala baseada principalmente nas alterações morfológicas e fisiológicas que a planta 
sofre durante o seu ciclo (FERNÁNDEZ et al., 1985). Essa escala divide o ciclo biológico 
do feijoeiro nas fases vegetativa e reprodutiva. A fase vegetativa (V) inicia-se no 
momento em que a semente é colocada em condições de germinar, prosseguindo até o 
aparecimento dos primeiros botões florais (GEPTS, 1990), sendo subdividida em cinco 
etapas: V0, V1, V2, V3 e V4. A fase reprodutiva (R) transcorre desde a emissão dos 
primeiros botões florais até o ponto de maturidade fisiológica e é constituída pelas etapas 
R5, R6, R7, R8 e R9. 

O feijoeiro no Brasil está entre as espécies cultivadas com menor duração de 
ciclo, o qual varia de 60 a 90 dias. Essa tem sido a principal razão para o seu cultivo sob 
irrigação e em rotação com outras espécies. Além do mais, devido ao ciclo curto, tem sido 
possível o seu cultivo em três épocas durante o ano (ARAÚJO e FERREIRA, 2006). 

Para obtenção de melhores respostas a tecnologias que resultem em maiores 
rendimentos de grãos na cultura do feijão, o emprego de população adequada de plantas é 
fator fundamental. A manipulação adequada do arranjo espacial das plantas na lavoura 
pode apresentar, entre outras vantagens, maior eficiência na interceptação da radiação 
solar (THOMÉ, 1985), uso mais efetivo da umidade e dos nutrientes do solo ou das 
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adubações e menor competição radicular (WOOLEY e DAVIS, 1991), além de 
representar método importante, e de baixo custo, no controle de invasoras e de diversas 
doenças do feijoeiro (KRANZ, 1989). ANDRADE et al. (1999) verificaram que nas 
parcelas cultivadas com o espaçamento de 0,30 cm resultarem a maior produtividade, 
sendo que a mais produtiva foi obtida pela cultivar Aporé, com espaçamento de 0,45m. 
JADOSKI et al. (2000) verificaram que o aumento da população de plantas ocasionou 
aumento no índice de área foliar durante a fase de crescimento vegetativo da cultura, no 
entanto, na fase reprodutiva o índice de área foliar foi afetado pelo espaçamento entre as 
linhas. 
2.2 Ensaio de Valor de Cultivo e Uso  
 
 Cada nova cultivar lançada obedece a uma série de normas do Serviço Nacional de 
Proteção de Cultivares (SNPC) que tem como objetivo garantir o direito de propriedade 
sobre novas combinações filogenéticas zelando pelo interesse nacional no campo da 
proteção de cultivares. 
 O SNPC do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) exige 
que as empresas que são obtentoras de cultivares devem registrar e conduzir ensaios 
anuais para fim de determinação do Valor de Cultivo e Uso (VCU), e neste incluir todas 
as cultivares comerciais e potenciais linhagens com características de interesse do 
obtentor (FREIRE et al., 2005). 
 A recomendação de cultivares adaptada a cada ambiente seria uma boa maneira de 
reduzir o efeito da interação genótipo ambiente, entretanto testar cada genótipo para cada 
ambiente pode tornar o custo muito oneroso, sendo inviável para o produtor rural 
(PEREIRA et al., 2008). Como alternativa a que tem sido feito, é a obtenção e 
recomendação de cultivares com maior estabilidade fenotípica, que são capazes de 
produzir bem em diversos ambientes (PEREIRA et al., 2008). 
 Devido à diversidade de condições ambientais em que o cultivo é realizado é 
necessário que os ensaios sejam conduzidos em diversos ambientes, em forma de 
parcerias entre instituições, a fim de possibilitar uma boa estimativa da interação genótipo 
ambiente, o que faz possível a estimação de estabilidade dos genótipos elite, 
proporcionando à indicação segura de cultivares para respectivos locais (MELO et al., 
2007). Nesse aspecto o ensaio realizado exerce grande importância, já que eles revelam 
cultivares adaptadas para diferentes locais, além de identificar cultivares que possuem 
ampla adaptação, garantindo segurança na hora de recomendar cultivares, possibilitando 
ganho de produtividade à nível nacional. 
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2.3 Plantas daninhas na cultura do feijoeiro 
 

O feijoeiro é uma planta C3, que se desenvolve melhor em temperaturas amenas e 
apresenta baixo ponto de compensação luminoso, (WILLIAN, 1973 a). Por ser uma planta 
de crescimento vegetativo curto, é sensível a interferência das plantas daninhas no estádio 
inicial de seu desenvolvimento vegetativo, que competem por fatores essenciais como luz, 
água, espaço e nutrientes (COBUCCI, 1999). 

A baixa produtividade pode ser explicada, em parte, pelo manejo inadequado da 
comunidade infestante. O feijoeiro por apresentar crescimento inicial lento é muito 
susceptível a interferência de plantas daninhas, principalmente, no início do seu 
desenvolvimento. Segundo Kozlowski et al. (2002) a falta de controle da comunidade 
infestante pode acarretar em perdas de produtividade de até 71%. Porém, a magnitude da 
competição interespecífica depende de fatores relacionados à comunidade infestante 
(densidade, distribuição e composição específica) e à própria cultura (gênero, espécie ou 
cultivar, espaçamento e densidade de plantio). Além disso, a duração do período de 
convivência entre plantas e a época em que a competição se estabelece, assim como, as 
condições edafoclimáticas e as técnicas de manejo adotadas, também influenciam na 
resposta das plantas a competição (PITELLI, 1985).  

O termo interferência refere-se ao conjunto de pressões ambientais que recebe uma 
determinada cultura agrícola em decorrência da presença das plantas infestantes no 
agroecossistema (RAMOS e PITELLI, 1994). A interferência pode ser direta (competição 
pelos recursos do crescimento, alelopatia) e indireta (hospedeiras de pragas, doenças, 
nematóides, parasitismo, interferência na colheita e tratos culturais), infestando os 
produtos colhidos (CARVALHO e VELINI, 2001) e reduzindo a eficiência do trabalho do 
homem (KLINGMAN e ASHTON, 1975).  

A superioridade das plantas daninhas em competição, algumas vezes observada no 
campo frente as culturas, pode ser devido à ocorrência de alta densidade dessas plantas 
daninhas presentes na área, ou a vantagens competitivas frente a obtenção e 
aproveitamento de outros recursos como água ou nutrientes minerais do solo (SANTOS et 
al., 2003). No plantio das águas então, a ocorrência de altas temperaturas e intensa 
radiação solar favorecem o desenvolvimento das gramíneas em relação ao feijoeiro, 
tornando-se necessário o controle das plantas daninhas mais agressivas (WILLIAN, 
1973a). BLANCO et al. (1969), em estudo pioneiro sobre matocompetição com o 
feijoeiro, verificaram redução na produção na ordem de 23% em comparação com a 
testemunha mantida no limpo o ciclo todo; nos tratamentos que controlavam as plantas 
daninhas nos dez primeiros dias, houve redução de 6% na produção e nos tratamentos 
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capinados por 20 dias ou mais houve uma estabilização na produção. WILLIAN (1973), 
em estudo sobre competição com tiririca (Cyperus rotundus), verificou que os máximos 
rendimentos da cultura foram obtidos quando a planta daninha foi eliminada por 4 a 5 
semanas após o plantio. A competição por água foi significativa nos tratamentos na 
presença da planta daninha durante 7, 9 e 12 semanas, apesar do crescimento da tiririca ter 
cessado na 5ª semana. Verificou-se, ainda, que a produtividade da cultura foi reduzida em 
50 a 80% nas épocas das águas e das secas, respectivamente.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 O experimento foi conduzido na Universidade Federal de São João del Rei, 
campus Sete Lagoas, MG, durante o período “das águas”. Foram utilizadas 25 linhagens 
experimentais de feijão carioca. O preparo do solo foi convencional, sendo realizadas uma 
aração e duas gradagens em pré-plantio. Em seguida, a área foi sulcada mecanicamente e 
o plantio e adubação de forma manual. O delineamento experimental utilizado foi o de 
blocos ao acaso com três repetições. As parcelas experimentais foram constituídas de duas 
linhas de quatro metros de comprimento sendo espaçadas 0,5 metro entre linhas, 
constituindo 4 metros quadrados de área útil por parcela. O experimento foi delineado em 
blocos ao acaso, com três repetições, perfazendo 25 parcelas experimentais por bloco, 
num total de 75 parcelas, seguindo os requisitos mínimos para a determinação do Valor de 
Cultivo e Uso (VCU), para o registro de cultivares de feijão no RNC/MAPA. 
 O clima da cidade de Sete Lagoas é classificado como Aw segundo Koppen com 
verão chuvoso e úmido e inverno seco e frio, com uma precipitação média anual de 1335 
mm. Não foi utilizada irrigação suplementar. Os dados da pluviosidade, temperatura, 
umidade relativa do ar durante o cultivo foram obtidos de dados coletados pelo Instituto 
Nacional de Meteorologia (INMET) e estão apresentados na Figura 1. 

A adubação de plantio foi feita de acordo com o recomendado para a cultura na 
região observando a análise de solo Tabela 1, sendo 150 kg há-1 de adubo formulado 08-
28-16 colocada ao fundo dos sulcos de semeadura e posteriormente cobertas com uma 
pequena camada de solo. O plantio ocorreu de forma manual, no dia 15/12/2015, com 
uma densidade de 15 sementes por metro linear, perfazendo uma população de 250 mil 
plantas por hectare. Não foi feito o controle de plantas daninhas, insetos praga, e doenças. 
A adubação de cobertura consistiu em 20 kg há-1 de Uréia, e foi feita na fase V3 da 
cultura, correspondente ao aparecimento da primeira folha trifoliolada, sendo distribuída 
em linha ao lado das plantas de feijoeiro. 
 A colheita foi realizada dia 15 de março (91 dias apos a semeadura), realizada 
manualmente, sendo aproveitadas as duas linhas de 4 metros de cada parcela. O ensaio foi 
colhido quando os grãos de feijoeiro atingiram a maturidade fisiológica. A matéria vegetal 
de cada parcela foi deixada ao sol secando até atingirem umidade próximo a 13% sendo 
posteriormente pesadas em balança de precisão de 0,001g para posterior correção da 
umidade e obtenção de dados extrapolados para hectare. 
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Tabela 1. Análise química de solo, da área do ensaio no ano 2015, Sete Lagoas-MG, 
2016. 
Parametros Unidades Resultado 
pH em CaCl2 - 6 
M.O dag/kg 4,4 
C Organico % 2,6 
P mg/dm³ 17,6 
K mg/dm³ 179 
S mg/dm³ 4 
Ca cmolc/dm³ 8,6 
Mg cmolc/dm³ 1,4 
Al cmolc/dm³ 0 
CTCT cmolc/dm³ 14,1 
B mg/dm³ 0,3 
Zn mg/dm³ 4,6 
Fe mg/dm³ 59,8 
Mn mg/dm³ 85,2 
Cu mg/dm³ 1,2 
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 Figura 1. Dados de temperatura em graus Celsius (mínima, média e máxima) e 
precipitação em milímetros, durante o período da safra 2015/2016 do sistema 
de monitoramento agrometeorológico, Agritempo. Fonte: Instituto Nacional 
de Meteorologia, INMET, 2016. 

A característica avaliada nos feijoeiros foi produtividade de grãos. Os dados 
obtidos foram submetidos a analise de variância e se os efeitos foram significativos as 
médias foram agrupadas pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

Próximo à data de colheita do feijão, foi realizado o levantamento da comunidade 
de plantas infestantes no ensaio de VCU, de acordo com método do quadrado inventário 
(BRAUN-BLANQUET, 1979). Foram realizados 15 lançamentos do quadrado (1m x 1m) 
na área do ensaio, sendo as plantas removidas, identificadas, separadas por espécies e 
contadas. Foram ainda realizados cálculos de outros parâmetros fitossociológicos como 
proposto por Mueller-Dombois & Ellenberg (1974): freqüência, densidade e abundância, 
freqüência relativa, abundancia relativa, densidade relativa, e importância relativa.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
 

A análise de variância revelou que houve diferenças significativas em relação ao 
rendimento de grãos entre genótipos avaliados (Tabela 2). A média de produtividade de 
grãos do experimento ficou em 708,266 kg/há-1, valor abaixo do rendimento médio 
obtido no país para a safra das águas, que é de cerca de1056 kg ha-1 e  comparando para 
o estado de Minas Gerais 1520 kg ha-1 (CONAB, 2015).  

A produtividade variou 250 kg ha-1 avaliado no genótipo16 com menor 
rendimento, e com maior rendimento o genótipo 15 com produtividade de 1220 kg ha-1. 
A baixa produtividade pode ser explicada, em parte, pelo manejo inadequado da 
comunidade infestante. O feijoeiro por apresentar crescimento inicial lento é muito 
susceptível a interferência de plantas daninhas, principalmente, no início do seu 
desenvolvimento. Segundo Kozlowski et al. (2002) a falta de controle da comunidade 
infestante pode acarretar em perdas de produtividade de até 71%.  

A produtividade variou 250 kg ha-1 avaliado no genótipo16 com menor 
rendimento, e com maior rendimento o genótipo 15 com produtividade de 1220 kg ha-1. 
Os genótipos 15, 09, 10, 11 e 03 apresentaram produtividades superiores, variando de 
1220 kg ha-1 no genótipo 15 a 995 kg ha-1 no genótipo 03 (Tabela 3). Os genótipos 14, 
21, 12, 24 e 16 foram os que apresentaram as menores produtividades, comparado aos 
outros genótipos avaliados, variando o genótipo 14 com rendimento de 490 kg ha-1 e o 
genótipo 16 com produtividade de 250 kg ha-1(Tabela 3). 

 
Tabela 2. Resumo das análises de variância conjuntas referentes à avaliação de linhagens 
de feijoeiro carioca. Sete Lagoas-MG, 2016.  
 
FV GL  QM 
Blocos 2 4145.333333NS 
Genótipos 24 166262.833333** 
Erro 48 22703.666667 
Total Corrigido 74  
CV % 21,27  
Média Geral 708,266  

**: significativo a 5%, pelo teste Scott-Knott.   
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Tabela 3. Médias de produtividade de grãos (kg/ha) entre as linhagens de feijão carioca, 
Sete Lagoas-MG, 2016. 

Linhagens 
Produtividade 

(kg/ha) 
15 1220 A 
9 1030 A 
10 1010 A 
11 1005 A 
3 995 A 
6 880 B 
2 855 B 
22 790 B 
8 790 B 
1 775 B 
7 733 C 
19 715 C 
17 690 C 
23 685 C 
25 655 C 
4 633 C 
5 596 C 
20 593 C 
18 590 C 
13 540 C 
14 490 D 
21 425 D 
12 420 D 
24 340 D 
16 250 D 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula nas colunas não diferem entre si pelo teste de Scott-
Knott (P<0,05). 
 A temperatura durante o cultivo do experimento podem ter afetado a produção 
de grãos. Segundo Viera et al. 2006 a temperatura média ideal para o cultivo do 
feijoeiro durante o ciclo é de 18 a 24°C sendo 21°C a ideal, mas a temperatura média 
encontrada foi de 23 a 27° C (Figura 1), o que pode ter afetado o desempenho das 
linhagens resultando em baixas produtividades. Temperaturas acima de 30°C e abaixo 
de 12°C provocam decréscimo de rendimento de grãos, por causa do abortamento de 
flores e vagens, menor formação de grãos (DIDONET E SILVA, 2004).  
  Segundo Viera et al, 2006 sem a utilização de irrigação durante o ciclo 
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completo, a cultura exige um mínimo de 300 mm de precipitação. Melhores 
produtividades são obtidas com precipitação na faixa de 340 a 370 mm, devido o cultivo 
no período das águas a precipitação durante os meses de dezembro até o dia da colheita 
feita no mês de março, ultrapassou a faixa ideal, e durante o período de florescimento 
ocorreu chuvas de alta intensidade, podendo ter ocorrido abortamento de flores, 
justificando também baixas produtividades encontradas nos genótipos, alguns abaixo da 
média nacional (1056 kg ha-1) e todos os genótipos abaixo da média para o estado de 
Minas Gerais (1520 kg ha-1). 
 Quanto a comunidade infestante, durante todo o cultivo as plantas daninhas 
estavam presentes, sendo que as espécies Commelina benghalensis e Ipomoea sp. 
desenvolveram mais e sombreavam as plantas de feijoeiro, além de competir por água , 
nutriente. No levantamento de plantas daninhas na área do experimento foram 
encontradas 14 espécies pertencentes a 9 famílias. As famílias com maior importância 
na área foram Poaceae com uma diversidade de 3 espécies, Asteraceae e 
Euphorbiaceae ambas com 2 espécies cada, conforme a Tabela 4. O feijoeiro é uma 
planta de ciclo vegetativo muito curto, além de ser uma planta com mecanismo C3 em 
sua fotossíntese, sendo então uma planta muito suscetível em estágios iniciais à 
competição com plantas daninhas, sendo mais acentuada essa interação no verão com 
gramíneas, reduzindo a sua produtividade além de dificultar todo o manejo da cultura 
(COBUCCI; STEFANO; KLUTHCOUSKI, 1999). 
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Tabela 4. Plantas daninhas e tigüeras componentes da comunidade infestante da área 
experimental, Sete Lagoas-MG, 2016. 
 Familia Nome cientifico Nome vulgar 
 Amaranthaceae Amaranthus sp. Caruru rasteiro, caruru, bredo, caruru gigante 
 Asteraceae Bidens sp. picão preto, picão, pico pico, fura capa 
  Emilia fosbergii falsa-serralha, bela-emilia, pincel, serralhinha 
  Commenlina  
 Commelinaceae benghalensis 

Trapoeraba, rabo-de-cachorro, andaca, maria 
mole 

 Convolvulaceae Ipomoea sp. corda-de-viola-roxa, campainha, corriola 
 Cyperaceae Cyperus rotundus Tiririca, capim-dandá, junça-aromática, alho 
 Euphorbiaceae Ricinus communis mamona, mamoneira, carrapateiro 
  Euphorbia 

heterophylla leiteira, amendoin-bravo, café do diabo 
 Lamiaceae Leonotis nepetifolia cordão de frade, corindiba 
 Solanaceae Nicandra physalodes Joá-de-capote, quintilho, bexiga balão 
  Urochloa decumbens Braquiária,braquiarinha 
 Poaceae Panicum maximum capim-colonião, capim-coloninho, capim-guaçú, 
  Sorghum bicolor sorgo 
  Eleusine indica capim-pé-de-galinha, pé-de-galinha 
 

As espécies invasoras que apareceram com maior densidade e abundância na 
área do ensaio foram Commelina benghalensis (trapoeraba), Cyperus rotundus (tiririca), 
Urochloa decumbens e Bidens sp.. Os resultados são semelhantes aos resultados de 
Brighenti et al. (2003) e de Adegas et al. (2004) que levantando espécies de plantas 
daninhas na pré colheita na cultura do girassol no cerrado encontrou Ageratum 
conyzoides, Chama-esyce hirta, Bidens sp., Euphorbia heterophylla e Commelina 
benghalensis. Os parâmetros fitossociológicos para as espécies levantadas são 
demonstrados na Tabela 5. 

A tiririca e a trapoeraba representam os indivíduos com maior importância 
relativa presentes na área, sendo assim as duas espécies de grande importância. Pode se 
explicar a alta infestação de trapoeraba pelo preparo do solo (gradagem sobre 
gradagem) triturando a planta e gerando novos indivíduos, já que esta é uma espécie que 
apresenta sucesso na reprodução por partes vegetativas, além de ser uma espécie 
monocotiledônea, com vantagens sob insolação intensa e temperaturas altas (mecanismo 
C4 de fotossíntese). Procópio et al. (2004) estudando a absorção de nitrogênio 
proveniente de adubação por plantas daninhas e pela cultura do feijoeiro verificou que 
plantas daninhas que não pertenciam a família das leguminosas como o feijão, tiveram 
maiores respostas ao nutriente e maior acúmulo de massa seca que plantas daninhas 



 

14 
 

capazes de fixar biologicamente o nitrogênio. 
Tabela 5. Número de presença em quadrados (NQ), número de indivíduos (NI), 
frequência (F), frequência relativa (Fr), densidade (D), densidade relativa (Dr), 
abundância (A), abundância relativa (Ar) e índice de importância relativa (Ir) das 
espécies daninhas presentes no ensaio de VCU de feijão preto em ocasião de colheita, 
no município de Sete Lagoas/MG em 2016. 
Espécie NQ 

   
NI    F 

 
Fr(%) D(pl/m²) Dr(%) A Ar(%) Ir(%) 

Amaranthus sp. 5 7 0,33 8,47 0,47 6,42 1,40 6,50 21,39 
Bidens sp. 4 7 0,27 6,78 0,47 6,42 1,75 8,12 21,32 
Commelina benghalensis 12 28 0,80 20,34 1,87 25,68 2,33 10,83 56,84 
Cyperus rotundus 7 23 0,40 10,17 1,53 21,09 3,83 17,79 49,05 
Nicandra physaloides 4 6 0,27 6,78 0,40 5,50 1,50 6,96 19,24 
Panicum maximum 5 6 0,33 8,47 0,40 5,50 1,20 5,57 19,55 
Sorghum bicolor 1 1 0,07 1,69 0,07 0,92 1,00 4,64 7,25 
Urochloa decumbens 8 14 0,47 11,86 0,93 12,84 2,00 9,28 33,98 
Ipomoea sp. 5 6 0,33 8,47 0,40 5,50 1,20 5,57 19,55 
Emilia fosbergii 3 3 0,20 5,08 0,20 2,75 1,00 4,64 12,48 
Leonotis nepetifolia 1 1 0,07 1,69 0,07 0,92 1,00 4,64 7,25 
Eleusine indica 1 1 0,07 1,69 0,07 0,92 1,00 4,64 7,25 
Ricinus communis 2 2 0,13 3,39 0,13 1,83 1,00 4,64 9,86 
Euphorbia heterophylla 3 4 0,20 5,08 0,27 3,71 1,33 6,19 14,99 
TOTAL 61 109 3,93 100 7,27 100 21,6 100   

 
As espécies Eleusine indica, Urochloa decumbens, Panicum maximum, 

Commelina benghalensis obtiveram uma abundancia relativa de 4,64%, 9,28%, 5,57%, 
10,83% respectivamente, corroborando com o resultado de Teixeira et al (2009), os 
quais em estudo da comunidade infestante, encontraram maior abundancia de espécies 
monocotiledôneas no verão do que no inverno no cultivo de feijoeiro. 

Segundo Blanco et al, (1969) o cultivo do feijoeiro exposto à mato-competição 
pode reduzir sua produtividade em até 50-70%. Salgado et al.(2007) testando a 
ausência e a presença de plantas daninhas durante todo o cultivo de feijão carioca 
constatou uma redução na produtividade da cultura em 67%, próximo ao resultado de 
Fontes et al. (2001) que obtiveram redução na produtividade de 73%. (PAES et al., 
1999) obtiveram em cultivo do feijoeiro preto reduções de 27% e 34% nas cultivares 
Ouro e Ouro negro, respectivamente. Carvalho e Wandeley (2007) testando diversas 
cultivares de feijão sob irrigação e sequeiro, obtiveram médias de produtividade 2183 
kg/há-1 para BRS Valente, 2644 kg/ha para a cultivar Diamante Negro, e 2240 kg/ha 
para cultivar Xamego, sendo estas sob sistema de sequeiro e não capinados. No 
entanto, no ensaio foram realizadas aplicações de produtos aceitados na agricultura 
orgânica. 



 

15 
 

5 CONCLUSÃO 
 
As linhagens 3, 11, 10, 9 e 15 foram as linhagens mais produtivas, 

demonstratrando serem mais adaptadas na época e condição do ensaio. 
A Cyperus rotundus (tiririca) e a Commelina benghalensis (trapoeraba) 

representam 28,62% no índice de abundancia relativa. Sendo também as duas espécies 
com maior importância relativa do ensaio (56,84% e 49,05% respectivamente). 

O feijoeiro sem capina manual e química, nas condições deste ensaio apresentou 
alta infestação de plantas daninhas, que possivelmente reduziram sua produtividade.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 
 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ADEGAS, F. S. et al. Levantamento fitossociológico de plantas daninhas na cultura do 
girassol. In: Planta daninha. Viçosa-MG. 2007. v. 28, n. 4, p. 705–716. 
AGRITEMPO – Sistema de monitoramento meteorológico. 
<http://www.agritempo.gov.br/agritempo/jsp/Grafico/graficoEstacao.jsp?siglaUF=
MG.> Acessado em 13 de junho de 2016. 
ALZUGARAY, D.; ALZUGARAY, C. Vida:Um Guia de Auto-Suficiencia. Editora 
Três. São Paulo, p.178-179, 1986. 
BANDEIRA, Arlete da Silva. Interferência de plantas daninhas na produtividade e na 
qualidade de sementes de feijão - caupi. 2015. 96 f. Dissertação (Mestrado Agronomia) 
– Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista – BA, 2015. 
BLANCO, H.; OLIVEIRA, D. A.; ARAÚJO, S. B. M. Competição de plantas 
daninhas com a cultura do feijoeiro (Phaseolus vulgaris l.). Biológico. 1969. p. 304–
308. 
CARBONELL, S.A.M.; CHIORATO, A.F.; RESENDE, M.D.V.; DIAS, L.A. S; 
BERALDO, A.L.A.; PERINA, E. F. Estabilidade de cultivares e linhagens de feijoeiro 
em diferentes ambientes no Estado de São Paulo. Bragantia, v.66, n.2, p.193-201, 2007.   
CARVALHO, F.T.; VELINI, E.D. Períodos de interferência de plantas daninhas na 
cultura da soja. I – Cultivar IAC 11. Planta Daninha, Viçosa, v. 19, n. 3, p. 317-322, 
2001. 
 
CARVALHO, W. P. de; WANDELEY, A. L. Avaliação de cultivares de feijão 
comum para o plantio em sistema orgânico no cerrado, ciclo 2004/2005. Bioscience 
journal. 
 
COBUCCI, T.; STEFANO, J. G. D.; KLUTHCOUSKI, J. Manejo de plantas daninhas 
na cultura do feijoeiro em plantio direto. In: Circular Técnica, 35. Santo Antônio de 
Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 1999. p. 56. 
 
Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB. 
<http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/16_06_09_16_49_15_bol
etim_graos_junho__2016_-_final.pdf.> Acessado em 13 de junho de 2016. 
 
DIDONET, Agostinho D. Elementos climáticos e produtividade do feijoeiro. Informe 
Agropecúario, Belo Horizonte: v. 25, n 223, p. 13 – 15, 2004. 
DOURADO-NETO, D.; FANCELLI, A.L. Produção de feijão. Guaíba: Agropecuária, 



 

17 
 

386p. 2000. 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. 
<https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Feijao/CultivodoFei
joeiro/importancia.htm.> Acessado em 13 de junho de 2016. 
FONTES, J.R.A. et al. Efeitos de herbicidas no controle de plantas daninhas na 
cultura do feijão-mungo-verde (Vigna radiata L. Wilczek). Ciência Agrotecnologia, 
Lavras, v.25, n.5, p. 1087-1096, 2001. 
 
LORENZI, H.J. Manual de identificação e controle de plantas daninhas: plantio 
direto e convencional. Nova Odessa: Plantarum, 1994. 336p. 
MANABE, Paula et al. Efeito da competição de plantas daninhas na cultura do 
feijoeiro.Uberlândia, v. 31, n 2, p. 333-343, 2015. 
MELO, L. C. et al. Interação com ambientes e estabilidade de genótipos de 
feijoeiro-comum na região centro-sul do brasil. 2007. 
Ministério da Agricultura e Abastecimento – MAPA. 
<http://www.agricultura.gov.br/vegetal/registros-autorizacoes/registro/registro-
nacional-cultivares/informacoes-usuarios.> Acessado em 13 de junho de 2016. 
MOLIN, R.; CANTERI, M.G. & TESSMANN, D.J. Resistência varietal. In: CANTERI, 
M.G. & SILVA, O.C. da (eds.) Principais doenças fúngicas do feijoeiro: orientações 
para manejo econômico e ecológico. Ponta Grossa, UEPG, p. 81- 89, 1999. 
PAES, J. M. V. et al. Capina e adubação nitrogenada em cobertura realizada em 
diferentes estádios de desenvolvimento do feijoeiro, cultivo de “inverno”. In: Planta 
daninha. Santa Maria,1999. v. 29, n. 2, p. 239–245. 
PARREIRA, Mariana Casari. Influência das plantas daninhas na cultura do feijoeiro me 
função do espaçamento e da densidade de plantas. 2009. 43 f. Dissertação (Mestrado 
Agronomia) – Faculdade de Ciências agrárias e Veterinárias, Unesp, Campus 
Jaboticabal, 2009. 
PROCOPIO, S. O. et al. Absorção e utilização do nitrogênio pelas culturas da soja e do 
feijão e por plantas daninhas. In: Planta Daninha. Viçosa-MG. 2004. v. 22, n. 3, p. 365– 
374. 
RAMALHO, M.A.P. & ABREU, A. de F.B. Cultivares. In: VIEIRA, C.; PAULA 
JÚNIOR, T.J. de & BORÉM, A. (eds.) Feijão: aspectos gerais e cultura no estado de 
Minas. Viçosa, Editora UFV, p.435-450, 1998. 
SALGADO, T.P et al. Interferência das plantas daninhas no feijoeiro carioca. Viçosa, v. 
25, n. 3, p. 443-448, 2007. 
VIEIRA, C.; JUNIOR, T. J. de P.; BOREM, A. Feijão. 1. ed. Editora UFV, 2013. 



 

18 
 

600 p. 
VIEIRA, C.; PAULA JÚNIOR, T.J. & BORÉM, A. (eds.) Feijão. 2ed. amp./rev. Viçosa, 
Editora UFV, 600p, 2006.  
VIEIRA, R.F.; VIEIRA, C. & VIEIRA, R.F. Leguminosas graníferas. Viçosa, Editora 
UFV, 206p, 2001.  
WUTKE, E. B. at al. Instruções agrícolas para o estado de São Paulo – Boletim Nº200. 
6ª edição. Instituto Agronômico de Campinas, p. 286-287, 1995. 
ZIMMERMANN, M.J. de O.; CARNEIRO, J.E.S.; DEL PELOSO, M.J.; COSTA, 
J.G.C.; RAVA, C.A.; SARTORATO, A. & PEREIRA, P.A.A. Melhoramento genético 
e cultivares. In: ARAÚJO, R.S.; RAVA, C.A.; STONE, L.F. & ZIMMERMANN, M.J. 
de O. Cultura do feijoeiro comum no Brasil. Piracicaba, Potafós, p.223-273,1996. 
 

 


