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Introdução

Nomes vulgares

Implantação da lavoura

Durante os primeiros anos da semeadura de soja na região Sul, ocorria 
forte presença de feijão-miúdo nas lavouras. Em certa época, a espécie foi 
considerada a pior infestante em lavouras de soja; posteriormente, foram 
estabelecidos padrões mais rígidos para os campos de produção de sementes 
de soja, proibindo a presença de plantas e sementes de feijão-miúdo. 

Mais adiante, a espécie foi pesquisada e utilizada como forrageira 
para bovinos, principalmente na produção leiteira e como recuperadora do 
solo, caracterizando-se como altamente adaptada a solos com baixa 
fertilidade, como os que ocorrem na planície costeira do Rio Grande do Sul e 
Nordeste brasileiro.

O feijão miúdo produz grande quantidade de biomassa, que é utilizada 
diretamente como pastejo pelo gado, além de proporcionar a fixação de até 

-1100 kg.ha  de nitrogênio, substituindo a adubação nitrogenada.
Planta de excepcional importância, sendo a espécie leguminosa de 

mais extenso cultivo como alimento nos Estados do Nordeste brasileiro, 
substituindo o feijão comum (Phaseolus vulgaris), mais semeado e 
consumido nas outras regiões. Por apresentar ótima palatabilidade e 
digestibilidade, é a principal forrageira de verão para bovinos de leite na região 
Sul do Brasil, onde raramente é utilizada para o consumo humano na forma de 
grãos.

O feijão-miúdo (Vigna unguiculata), também é conhecido como 
feijão-fradinho, feijão-macassar, caupi, feijão-de-chicote, feijão-de-corda, 
feijão-de-vaca, feijão-da-china, feijão-da-praia, feijão-de-macassar, fava-de-
vaca, ervilha-de-vaca, feijão-de-olho-preto, feijãozinho-da-índia.

Multiplica-se por sementes, podendo a semeadura ser feita em linha 
-1 -1(40 kg.ha ) com uma profundidade de 2,0 a 3,0 cm; a lanço (60 kg.ha ) ou 

-1em covas (50 kg.ha ), utilizando os seguintes equipamentos, 
respectivamente: semeadora, 50cm espaçamento entre linhas; 
esparramador de calcário mais rolo compactador/grade; manual e matraca. É 
importante salientar a necessidade da adubação fosfatada no plantio.

A época preferencial de semeadura é setembro e outubro, para 
produzir pasto mais cedo possível, mas pode estender-se até dezembro.

É recomendada a semeadura em consórcio com gramíneas como 
sorgo forrageiro e milheto,  neste caso utilizando espaçamento de 100 cm  

entre linhas e a espécie em consórcio semeada na entre-linha, utilizando 20 a 
-130 kg de sementes de feijão-miúdo, mais 10 kg.ha  de sorgo forrageiro.

O peso de mil sementes é 70 gramas, em média.

O início do pastoreio deve ser aos 45 dias, após a emergência, 
quando a planta atingir 40 a 50 cm de altura. Quando a cultura consorciada 
for sorgo forrageiro, o início do pastoreio será quando o sorgo alcançar 70 cm 
de altura.

A cultura proporciona 2 a 3 cortes/safra, a 15cm do solo para 
favorecer a rebrotação. O rendimento é de 20-25 toneladas de massa verde 
por hectare, isto quando utilizada como forrageira. 

Recomenda-se o pastoreio direto das áreas, fazendo o piqueteamento 
em áreas menores, evitando o pisoteio excessivo e o pastoreio em dias 
chuvosos.

Quando é semeado para produção de sementes, utiliza-se uma 
-1 -1densidade de 50-60 kg.ha , tendo potencial para produzir 2000kg.ha .

O desenvolvimento da cultura do feijão-miúdo na região Sul do Rio 
Grande do Sul deve-se à parceria envolvendo a Cooperativa de Agricultores 
Familiares Nortense, de São José do Norte - COAFAN, RS, Universidade 
Federal de Pelotas,  Emater São José do Norte, Prefeitura Municipal de São 
José do Norte, além da Embrapa Clima Temperado.

A parceria está propiciando a instalação de uma unidade de 
benefiamento de sementes em São José do Norte, além do registro de 
diversas cultivares, possibilitando um aumento significativo na oferta de 
sementes aos produtores familiares.

A Coafan e a Emater São José do Norte dispõem de sementes de  

feijão-miúdo das seguintes variedades: Amendoim,  grão vermelho, indicado 
como forrageira; Mamona, grão de aspecto rajado; Preto, grão de cor preta; 
Baio, grão de cor amarela.

No Registro Nacional de Cultivares do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento constam 32 cultivares de feijão-miúdo, em sua 
maioria de responsabilidade da  Embrapa. As cultivares são todas de origem 
tropical e destinadas principalmente ao consumo humano, substituindo o 
feijão comum.

Pastoreio e  tratos culturais

Projeto de pesquisa e desenvolvimento

Disponibilidade de sementes
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