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I. RESUMO: Em função da redução da disponibilidade e qualidade da água em todo o Brasil,

sendo a região semiárida uma das mais afetadas com este problema, genótipos de plantas

com uma maior  produtividade efetiva devem ser  selecionados em função de um maior

aproveitamento da irrigação utilizada para a obtenção de uma maior quantidade do produto

final. Desta forma, objetivou-se determinar a produtividade de diferentes genótipos do feijão

do  grupo  comercial  preto,  no  Norte  de  Minas  Gerais. Para  isso,  foi  implantado  o

experimento  na  fazenda  experimental  da  Universidade Estadual  de  Montes  Claros  –

Unimontes,  na  cidade  de  Janaúba;  utilizando  delineamento  experimental  de  blocos

casualizados, com três repetições. O rendimento de grãos de feijão foi apurado pela pesagem

da produção total da área útil de cada parcela, corrigindo o valor encontrado para 13% de

umidade.  Mediante  avaliação  dos  dados  a  análise  estatística  Scott-Knott,  a  5%  de

significância, pode-se recomendar o plantio do genótipo de feijão preto que obteve maior

produtividade.  Genótipos  que  apresentaram  maiores  produtividades  acabam  tendo  um

aproveitamento melhor da lâmina de irrigação utilizada, para conversão em produtividade
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II.

III. Introdução

O Brasil é o maior produtor e consumidor mundial de feijão-comum (Phaseolus vulgaris L.). Na

safra de 2013/2014 produziu cerca de 3,3 milhões de toneladas, em uma área de 3,36 milhões de
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hectares e consumido no mesmo período 3,4 milhões de toneladas (CONAB, 2013). No Brasil, o

feijão-comum é um dos alimentos básicos da população, pois é uma importante fonte de proteínas,

nutrientes e carboidratos. 

Por se adaptar bem às mais variadas condições edafoclimáticas do Brasil, o feijoeiro-comum é

cultivado em muitas  regiões  brasileiras,  fazendo parte da maioria dos sistemas produtivos dos

pequenos,  médios  e  grandes  agricultores  (SENA,  2008).  O  consumo  de  feijão  comum segue

costumes regionais, no entanto a maior demanda do mercado consumidor é para feijão de grãos tipo

carioca. Entretanto, o desempenho produtivo dos genótipos de feijão pode variar em função das

características edafoclimáticas da região de cultivo. Assim, para a recomendação mais segura de

cultivares adaptadas às condições locais é necessária a condução de ensaios com novas linhagens

em cada região importante para o cultivo.

Dessa maneira, o objetivo deste trabalho foi avaliar o rendimento de grãos de linhagens-elite de

feijão-comum componentes do ensaio de VCU do grupo comercial “carioca” no Norte de Minas

Gerais.

Material e métodos

O experimento foi  conduzido na Fazenda Experimental da Universidade Estadual  de Montes

Claros, localizada em Janaúba, Minas Gerais. O local situa-se a 15º 47' Sul e 43º 18' Oeste, com 516

m de altitude e clima semiárido  tipo Aw,  segundo a classificação de KOPPEN; em Latossolo

Amarelo Eutrófico. O sistema de irrigação foi de aspersão convencional fixa, com espaçamento de

12 m entre aspersores e 16 m entre linhas de aspersores, com eficiência de aplicação estimada em

88% e vazão média dos aspersores de 6,9 L h-1. Os tratamentos constaram de 31 linhagens e sete

cultivares (Pérola, Majestoso, Madrepérola, Talismã, BRS Notável, BRS Estilo, BRS Ametista) que

compuseram o ensaio de Valor de Cultivo e Uso (VCU) de feijão-comum do grupo comercial

“carioca”. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com três repetições. 

O preparo do solo foi  convencional,  sendo realizadas uma aração e duas gradagens em pré-

plantio. Em seguida, a área foi sulcada e adubada utilizando-se semeadora mecanizada. O plantio

foi  realizado em fevereiro de 2015. As parcelas foram compostas por quatro linhas de 5 m de

comprimento espaçadas de 0,5 m entre si, com cerca de 10 plantas por metro. Para a colheita foram

utilizadas as duas fileiras centrais de cada parcela, descartando-se 0,5 m de cada extremidade das

fileiras, perfazendo área útil de 4 m2. 
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Os resultados da análise de solo evidenciaram que não havia a necessidade de aplicação de

calcário em nenhuma das áreas experimentais. A adubação do feijoeiro foi baseada nos resultados

da análise química do solo e na recomendação oficial para a cultura (CHAGAS, 1998) e constou de

300 kg ha-1 do formulado NPK 04-30-10, mais 80 kg ha-1 de uréia em cobertura, aplicado aos 25

dias após a emergência do feijoeiro.  O manejo das plantas daninhas foi  realizado por meio da

aplicação de uma mistura dos herbicidas fomesafen (125 g ha-1) e fluazifop-p-butil (100 g ha-1). O

experimento contou com irrigação suplementar por aspersão convencional durante todo o ciclo da

cultura. Todas as medidas fitossanitárias foram tomadas de acordo com as necessidades da cultura. 

A colheita foi realizada por ocasião da maturidade fisiológica das variedades. Posteriormente, o

material colhido foi trilhado e limpo. Procedeu-se então a pesagem dos grãos colhidos na área útil

de cada parcela e a medição do teor de umidade de cada amostra para posterior correção para 13%

de umidade e estimativa dos resultados em kg ha-1. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância. As médias foram comparadas pelo

teste de Scott-Knott, a 5 % de significância.

Resultados e Discussão

A análise de variância revelou que houve diferenças significativas em relação ao rendimento de

grãos dos genótipos avaliados. A produtividade variou de 768,84 a 2722,22 Kg ha-1. Os genótipos

CNFC 15504, CNFC 15458, E09/ 10-8, BRS ESTILO, VC-25, CNFC 10429, BRS NOTUVEL,

TALISMA,  VC-26,  VC-24,  VC-27,  CNFC  11946,  E09/  10-5,  CNFCMG 11-06,  CNFC 11-07

apresentaram  produtividades  significativamente  superiores  aos  outros  genótipos  avaliados.  

Comparando-se ao rendimento médio obtido no estado para a safra da seca, que é de cerca de

1520  Kg  ha-1 (CONAB,  2015),  pode-se  afirmar  que  a  maioria  dos  genótipos  apresentou  boa

produtividade nas condições de cultivo do Norte de Minas Gerais,  o que sugere que a Região

apresenta condições favoráveis ao cultivo irrigado desta cultura nesta época de plantio.

IV. Conclusão

As linhagens CNFCMG 11-07, CNFCMG 11-06, E09/10-5, CNFC 11946, CNFC 15513, VC-27,

VC-24, VC-26, CNFC 10429, VC-25, E09/ 10-8, CNFC 15458, CNFC 15504 e as cultivares BRS

Ametista, BRS Notuvel, BRS Estilo se destacaram com as mais produtivas nas condições de cultivo

da safra da seca de 2015, no Norte de Minas Gerais.
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Tabela 1. Rendimento de grãos de genótipos de feijão-comum do ensaio de VCU do grupo comercial “carioca” cultivados em
Janaúba, MG, nas safras da seca de 2015.

Genótipo                                                             Rendimento (Kg ha-1)                                           

CNFC 15475                           768.843333 a1 
IPR 139                              939.600000 a1 
E09/10-7                            1055.400000 a1 
E09/10-10                           1165.210000 a1 
VC-30                               1183.500000 a1 
CNFC 15480                          1199.350000 a1 
VC-29                               1233.660000 a1 
CNFC 15534                          1281.513333 a1 
E09/10-27                           1297.236667 a1 
CNFCMG 11-08                        1333.236667 a1 
E09/10-15                           1395.786667 a1 
CNFC 15497                          1537.643333 a2 
CNFC 15507                          1649.226667 a2 
CNFC 15462                          1709.710000 a2 
Madreperola                         1725.916667 a2 
CNFC 15460                          1726.083333 a2 
CNFCMG 11-13                        1738.536667 a2 
Perola                              1749.526667 a2 
E09/10-28                           1757.793333 a2 
VC-28                               1780.056667 a2 
Majestoso                           1780.350000 a2 
CNFC 15504                           1938.920000 a3 
CNFC 15458                          2017.453333 a3 
E09/10-8                            2143.446667 a3 
BRS ESTILO                          2144.086667 a3 
VC-25                               2165.116667 a3 
CNFC 10429                          2170.400000 a3 
BRS NOTµVEL                         2254.360000 a3 
Talisma                             2257.093333 a3 
VC-26                               2264.343333 a3 
VC-24                               2276.963333 a3 
VC-27                               2307.283333 a3 
CNFC 15513                          2325.350000 a3 
BRS Ametista                        2371.356667 a3 
CNFC 11946                          2399.750000 a3 
E09/10-5                            2459.016667 a3 
CNFCMG 11-06                        2580.563333 a3 
CNFCMG 11-07                        2722.220000 a3 
\1 Médias seguidas de mesma letra minúscula nas clunas não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (P<0,05).
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