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~/JÃO-DE-METRO
(Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. unguiculata

cv.gr. sesquipedalis E. Westphal)

Marinice Oliveira Cardoso!
João Ferdinando Barreto!

Aspectos Gerais

o feijão-de-metro ou feijão-verde é uma hortaliça-legume originária
da África ou sudeste da Ásia. Áreas cultivadas com ele são encontradas em
regiões tropicais e/ou subtropicais dos Continentes Africano, Asiático e Ame-
ricano. No Brasil, juntamente com outros tipos de feijões da espécie Vigna
unguiculata, foi introduzido no século XVII, pelos colonizadores portugue-
ses e espanhóis e pelos escravos africanos, provavelmente no Estado da Bahia.
Posteriormente, disseminou-se por outros Estados do Nordeste e outras re-
giões do País, principalmente, para o Norte e Centro-Oeste. '

Atualmente, o feijão-de-metro é cultivado expressivamente na Re-
gião Norte, sendo bastante consumido, entre os amazônidas, de forma idên-
tica ao feijão-vagem (Phaseolus vulgaris L.): vagens imaturas, cozidas, em
ensopados de carnes de gado e aves, bem como em sopas e saladas. É uma
hortaliça de uso popular e suas vagens constituem uma excelente e barata
fonte de proteínas para a população em geral, além de fornecer outros nutri-
entes como carboidratos, gorduras, cálcio, ferro, tiamina, riboflavina,
nicotinamida e pró-vitamina A.

A demanda na Região Norte é atendida principalmente pelo cultivo
realizado por pequenos agricultores, que têm, nessa hortaliça, uma
significativa fonte de renda. No Estado do Amazonas, onde o consumo é
amplamente difundido, predominam os plantios realizados por agricultores
das áreas de várzea. Na época das cheias dos rios, a produção é insuficiente
e não atende à demanda, ocasião em que o produto alcança elevadas cota-
ções no mercado.

O feijão-de-metro poderá se transformar numa fonte de renda mais
expressiva para os agricultores que se dedicam ao seu cultivo se passar a ser
industrializado. Esta hortaliça apresenta grande potencial para tornar-se com-
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ponente de saladas (jardineira) enlatadas. Neste sentido, estudos prelimina-
res sobre o seu beneficiamento estão sendo projetados pelo Centro de Pes-
quisa Agroflorestal da Amazônia Ocidental - CPAA, Embrapa, Manaus, AM.

Características Botânicas e Variedades

Trata-se de uma espécie da família Fabaceae. É uma planta autógama,
vigorosa, de porte trepador, que, ao ser deixada crescer livremente, alcança
até 3 m; o caule é caracterizado pela haste principal, do qual se originam os
ramos, não sendo, entretanto, muito rarnificada. A germinação é do tipo epígea,
ou seja, os cotilédones situam-se acima do solo, após a emergência. O siste-
ma radicular compõe-se de uma raiz principal, pivotante, com poucas ramifi-
cações laterais. As duas primeiras folhas, acima dos cotilédones, são simples,
opostas, diretamente fixadas à haste principal. As folhas secundárias são com-
postas (trifoliadas), longo-pecioladas, estipuladas e surgem altemadamente.
As flores são grandes, geminadas na extremidade dos longos pedúnculos;
abrem nas primeiras horas da manhã e fecham antes do meio dia. Os frutos
são vagens cilíndricas, flexíveis, pêndulas, de comprimento variável (acima de
30 em), tenras e pouco fibrosas quando verdes. Quando maduras e secas, as
vagens expõem sementes que servem à reprodução da espécie.

As variedades de feijão-de-metro podem apresentar diferenças quanto
ao comprimento, coloração e espessura da vagem, coloração da flor, colora-
ção e tamanho das sementes e outras características que permitem melhor
caracterização destas.

Na Amazônia, são cultivadas duas variedades distintas: a mais culti-
vada possui vagens finas e apresenta sementes, quando maduras, de colora-
ção vermelha aproximando-se do marrom, rajadas; a outra, folhas maiores,
vagens mais espessas e sementes pretas. As flores das duas variedades são
da cor lilás, e as sementes são dotadas de um hilo branco dentro de um halo
("olho") preto e têm o formato de rins.

Exigências de Clima e Solos

Os requerimentos climáticos do feijão-de-metro não têm sido estuda-
dos em detalhe; contudo, sabe-se que os feijões da espécie V unguiculata
são amplamente adaptados aos climas tropical e subtropical. No geral, exi-
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gem temperatura do ar na faixa de 200e a 3s-e, dias bem ensolarados, e
toleram um intervalo bastante elástico de precipitação pluvial. Existem, no
entanto, citações de diferentes exigências em relação à temperatura, à quan-
tidade, e à qualidade de luz, pelas variedades.

No Brasil, o feijão-de-metro tem-se mostrado bem adaptado às regi-
ões de climas quentes, seja úmida ou semi-árida, do Norte (Trópico Úmido), ..
e Nordeste (Trópico Semi-Arido), respectivamente. Na Região Norte, o ex-
cesso de chuvas, em alguns meses do ano, pode favorecer a ocorrência de
doenças; também, os baixos valores de insolação, neste período, provocam
um maior crescimento vegetativo e alongamento da planta. Entretanto, estes
fatores não se têm mostrado limitantes, pois, mesmo nestas situações, as
produções observadas são elevadas. Nas regiões tropicais e subtropicais,
onde ocorrem microclimas, com baixas temperaturas, o desempenho da cul-
tura pode ser comprometido, uma vez que temperaturas inferiores a 200e
afetam o desenvolvimento vegetativo e desestimulam o início da floração.
Altitudes até 900 m apresentam condições satisfatórias para o seu desenvol-
vimento.

Os solos soltos, bem drenados, férteis e com alto conteúdo de maté-
ria orgânica promovem os melhores rendimentos. Outros solos, desde que
bem manejados, prestam-se ao cultivo do feijão-de-metro. Embora seja con-
siderado tolerante a meios ácidos, solos com pH inferior a 5,5 não são ade-
quados, em face dos problemas relacionados com a toxidez de AI e disponi-
bilidade de elementos essenciais; são recomendados solos com pH na faixa
de 5,5 a 6,5.

A deficiência hídrica reduz o potencial produtivo do feíjão-de-metro.
Embora as raízes do feijão-de-rnetro possam penetrar no solo para explorar
a umidade das camadas mais profundas, é importante uma umidade adequa-
da do solo, principalmente na época de floração e frutificação.

Na Região Norte, o feijão-de-rnetro desenvolve-se bem quando cul-
tivado em solos de terra firme e de várzea. Nos primeiros, o cultivo realiza-se
mediante a aplicação de fertilizantes orgânicos e/ou químicos, pois trata-se,
em geral, de solos de baixa fertilidade; e os de várzea são hidromórficos
gleisados, geralmente com alta saturação de bases e boa capacidade de troca
catiônica, embora não sejam de boa estrutura, sua fertilidade é elevada. Nes-
tes, o cultivo ocorre após o abaixamento das águas, que se verifica, normal-
mente, a partir do mês de agosto (região do Solimões e baixo Amazonas) e a
partir do mês de maio (alto Solimões). Em terra firme, o cultivo pode ser
realizado durante o ano todo. Nos dois casos, havendo coincidência da floração
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em época de elevada precipitação pluvial, ocorrerá redução da frutificação,
em decorrência da lavagem de grãos de pólen.

Propagação e Cultivo
,f

A propagação do feijão-de-metro é feita através de sementes. Por
ser intolerante ao transplantio com raízes nuas, a semeadura deverá ser feita
no local definitivo, podendo ser efetuada, também, em copos de plástico ou,
de papel-jornal. Recomenda-se colocar três a quatro sementes por cova ou
copo. A germinação ocorre a partir do quarto dia após a semeadura. No
caso da semeadura em copos, as mudas devem ser plantadas quando estive-
rem com três a quatro folhas definitivas.

Na época chuvosa, realiza-se o plantio em leiras, prática dispensável
na época seca. O espaçamento utilizado é de 1,0 m x 0,5 m. O desbaste deve
ser realizado deixando-se as duas plantas mais desenvolvidas. Em alguns
casos, têm sido observados plantios com até três mudas por cova. Após o
desbaste, deve-se realizar a operação da amontoa.

Em latossolos de baixa fertilidade, de áreas de terra firme da Amazô-
nia, previamente calcariados, recomenda-se a seguinte fertilização, por oca-
sião do plantio: 61 de esterco de galinha, 200 g de superfosfato simples e 50 g
de cloreto de potássio por metro linear. Após o desbaste, 10 g de uréia por
planta, em cobertura. A aplicação de fertilizantes nitrogenados deve ser
efetuada com cautela, visto que este elemento promove um grande
desenvolvimento da ramagem, em detrimento da frutificação. Normalmente,
o fertilizante nitrogenado é exigido apenas no início do desenvolvimento
das plantas, visto que uma possível nodulação nas raízes é suficiente para
fixar N2 atmosférico, já que hão aparece deficiência deste nutriente durante
o cultivo.

A adubação de plantio deve ser dispensada quando o feijão-de-metro
é cultivado em seqüência a uma cultura fartamente adubada, como tomateiro,
ou em solos férteis de áreas de várzea da Amazônia.

O tutoramento é indispensável a essa cultura para que ramos e va-
gens não entrem em contato com o solo, o que favoreceria a ocorrência de
doenças e dificultaria as práticas culturais. Embora o tutoramento em cerca
cruzada (o mesmo adotado no cultivo do tomateiro) seja muito utilizado, não
é tecnicamente o mais recomendado. Estudos de sistemas de condução' do
feijão-de-metro revelaram que o tutoramento em cerca simples é o mais indi-
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cado, propiciando abundante floração, e, conseqüentemente, maior produ-
ção de vagens.

As capinas são necessárias para evitar a concorrência das invasoras,
devendo ser realizadas em maior número nos estádios iniciais de crescimento.

Irrigações periódicas devem ser efetuadas durante a época seca ou
durante o período chuvoso, desde que ocorra estiagem prolongada.

O ciclo cultural do feijão-de-rnetro é de aproximadamentee 100 dias;
a floração ocorre aos 30 dias após a germinação, e os primeiros frutos, em
média, 20 dias após a floração.

Pragas e Doenças

Pragas

Na fase inicial do ciclo da planta (da germinação até aos 20 dias,
aproximadamente) as pragas mais comuns são: grilos - Gryllus assimilis (Fabr.,
1775) (Orthoptera: Gryllidae), paquinhas - Neocurtilla hexadactyla
(Perty, 1832) (Orthoptera: Gryllotalpidae), lagarta-rosca - Agrotis ipsilon
(HüfnageI, 1776) (Lepidoptera: Noctuidae), lagarta-elasmo - Elasmopalpus
lignosellus (Zeller, 1848) (Lepidoptera: Pyralidae), pulgão-preto - Aphis
craccivora (Koch,1854) (Hemiptera: Aphididae) e ci arrinha-verde -
Empoasca sp. (Hemiptera: Cicadellidae). As três primeiras podem reduzir o
número de plantas significativamente, pois cortam as plantas jovens.

Nas fases posteriores, são consideradas como mais importantes as
seguintes pragas: vaquinhas - Diabrotica sp. e Cerotoma tingomarianus
(Bechyné) (Coleoptera: Chrysomelidae), pulgão-preto, cigarrinha-verde, e
manhoso - Chalcodermus bimaculatus ( Fidler, 1936) (Coleoptera:
Curculionidae). Outras pragas também prejudiciais podem ocorrer, como:
lagartas devoradoras de folhas; lagartas que comem talos e pedúnculos ten-
ros, gemas florais, flores e vagens; besouros causadores de danos em brotos
e folhas; percevejos sugadores da seiva. Na Amazônia, uma praga importan-
te é a abelha-cachorro ou irapuá - Trigona rufricus (Latreile, 1804)
(Hymenoptera: Apidae) que destrói as flores e corrói as vagens.

As pragas que cortam as plantas na fase inicial da cultura podem ser
combatidas com o auxílio de iscas à base de fareIo de trigo, açúcar ou mela-
ço, inseticida e água. Para as demais pragas, é recomendado o acompanha-
mento dos níveis populacionais, ao longo das fases do ciclo biológico, visan-
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do ao controle mais adequado. Esta estratégia exige conhecimento técnico de
profissional da área que deverá, também, ser o responsável pelas indicações
dos produtos a serem utilizados.

Doenças

• Fungos

Em pesquisas realizadas no Estado do Amazonas, foram detectados
alguns fungos (de solo e da parte aérea) patogênicos ao feijão-de-metro.

Os ataques dos fungos de solos podem-se traduzir por danos sobre
raiz, caule e folha. Pythium aphanidermatum (Eds.) Fitzp. provoca
podridão-úmida das raízes e do colo, podendo causar a morte das plantas. É
pouco freqüente em terra firme, mas comum em solos de várzea.
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid., muito comum em solos de terra
firme e várzea, ataca a cultura em diferentes estádios, provocando tomba-
mento em plantas jovens, necrose do caule e manchas foliares em plantas
adultas. Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk (Rhizoctonia solani Kühn)
também foi identificado causando danos em plantas jovens e adultas; sendo
observada podridão úmida de tecidos, manchas foliares e teia micélica, en-
tretanto, não se apresentou tão limitante à produção como no caso dos fei-
jões do gênero Phaseolus. Os fungos de solo são de difícil controle, reco-
mendando-se que não sejam realizados plantios sucessivos com esta cultura
nas mesmas áreas.

Como patógeno essencialmente da parte aérea, Cercospora spp. foi
observado esporadicamente sobre as folhas, ao final do ciclo da planta .

• Vírus

As principais viroses devem-se aos vírus-do-mosaico-severo-do-
caupi, vírus-do-mosaico-do-caupi, vírus-do-mosaico-do-pepino e vírus-do-
-mosaico-dourado-do-caupi. Dentre estes, destaca-se o primeiro, pela se-
veridade dos danos (deformação e necrose foliares), sendo de ocorrência
freqüente no Estado do Amazonas. Para evitar o aparecimento desta virose,
deve-se efetuar o controle de seu principal vetor: a vaquinha (Cerotoma
tingomarianus ).
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Colheita e Comercialização

o feijão-de-metro inicia a produção cerca de 60 dias após (')semeio.
As vagens devem ser colhidas com 30 em, aproximadamente. A partir deste
estádio de desenvolvimento, a vagem continua crescendo e vai ficando fibro-
sa, tornando-se imprópria para o consumo como hortaliça. A colheita se pro-
longa por cerca de 50 dias, e o menor intervalo entre as coletas favorece o
aumento da produção de vagens.

FIGURA 2. Feijão-de-metro (variedade de vagens finas): a. Plantas iniciando a floração;
b. Flor; c. Vagens;
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FIGURA 2. Feijão-de-metro (variedade de vagens finas): d. Maços comercializados no
atacado; e. Sementes .

••

o rendimento é muito variável, em função da época de cultivo. Para a
variedade de vagens finas, em condições de várzea e época chuvosa, no Es-
tado do Amazonas, foram obtidas, em média, 35 vagens ou 455 g por planta.

Q feijão-de-metro é comercializado in natura, em feixes com peso
médio de 1 kg a 3 kg, no atacado. No varejo, o molho varia de 100 g a 150 g,
contendo, em média, dez a doze vagens.
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