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Resumo 
O grão-de-bico (Cicer arietinum L.) é uma das mais importantes leguminosas do mundo e no Brasil está ganhando cada vez mais relevância no 
cenário agrícola do país. Ainda que o consumo do grão tenha pouca expressão no país, o mercado externo é um grande importador, estima-se 
que somente a Índia comprou de outros países 873 mil toneladas de grão de bico em 2016. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o 
desempenho produtivo e os parâmetros morfoagronômicos em uma coleção de 8 genótipos de grão de bico de base genética diversas aptos 
para cultivo comercial nas condições do bioma Cerrado. A condução dos experimentos foi realizada no período de maio a dezembro de 2018, na 
Fazenda Sucupira em Brasília, para implantação dos experimentos foram utilizados oito genótipos de grão-de-bico previamente selecionados, 
sendo quatro cultivares comercial e quatro genótipos de origem distinta, com apenas dois do tipo desi (UPL 1605 e UPL 1606) e os demais do 
tipo kabuli. Foram selecionados os seguintes genótipos: Cícero, BRS Toro (FLIP 06-155C), BRS Cristalino (FLIP 06-34C), BRS Aleppo (FLIP 02-
23C), UPL 1605, UPL 1606, Jamu (Jamu 96) e BRS Kalifa (FLIP 03-109C). O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso com 
quatro repetições. O experimento foi composto por três épocas distintas de plantio. Os genótipos Cícero (kabuli), UPL 1605 (desi), Jamu (kabuli) 
e BRS Kalifa (kabuli) apresentaram um agrupamento de características morfoagronômicas desejáveis.  
Palavras-Chave: Grão-de-bico; Cicer arietinum L; Genótipo; Bioma Cerrado. 
Abstract 
Chickpea (Cicer arietinum L.) is one of the most important legumes in the world and in Brazil is gaining increasingly relevance in the country's 
agricultural scenario. Although the consumption of the grain has little expression in the country, the foreign market is a large importer, it is estimated 
that India Alone bought 873 thousand tons of chickpeas in 2016 from other countries. The objective of the present work was to evaluate the 
productive performance and the morphoagronomic parameters in a collection of 8 genotypes of chickpeas of diverse genetic base suitable for 
commercial cultivation in the conditions of the Cerrado biome. The experiments were conducted between May and December 2018, at the 
Sucupira Farm in Brasilia. Eight previously selected genotypes of chickpea were used for the implantation of the experiments, four commercial 
cultivars and four genotypes of different origin, with only two of the desi type (UPL 1605 and UPL 1606) and the others of the Kabuli type. The 
following genotypes were selected: Cícero, BRS Toro (FLIP 06-155C), BRS Cristalino (FLIP 06-34C), BRS Aleppo (FLIP 02-23C), UPL 1605, 
UPL 1606, Jamu (Jamu 96) and BRS Kalifa (FLIP 03-109C). The experimental design was a randomized complete block design with four repli-
cations. The experiment was composed of three different planting seasons. The genotypes Cicero (kabuli), UPL 1605 (desi), Jamu (kabuli) and 
BRS Kalifa (kabuli) presented a grouping of desirable morphoagronomic characteristics.  
Keywords: Chickpea; Cicer arietinum L; Genotype; Cerrado Biome. 

 

Introdução  

 O grão de bico cultivado, (Cicer arietinum 

L.), foi uma das primeiras leguminosas a serem 

domesticadas no Velho Mundo. A evidência 

arqueológica e lingüística para o uso do grão de 

bico pelo homem primitivo são limitadas, mas uma 

imagem razoável pode ser tirada de sua história. 

Muitas indicações demostram que há grandes 

probabilidades desta leguminosa ter se originado 

na região atualmente correspondente a Ásia menor. 

Nesta região, também são encontradas as espécies 

selvagens Cicer bijugum, Cicer echinospermum 

e Cicer reticulatum muito relacionadas com o grão 

de bico cultivado, sendo que a última pode até ser 

considerada como variedade selvagem ou 

subespécie de Cicer arietinum L.. As espécies 

Cicer bijugum e Cicer reticulatum possuem 

sementes com peso médio de 10g/100 sementes e, 

ao contrário das outras espécies, as vagens não 

são deiscentes. (ARTIAGA, 2012; ICRISAT, 2013).  

 O grão-de-bico (Cicer arietinum L.) é uma 

leguminosa com pouca expressão no consumo 

alimentar da população brasileira, porém a 

produção nacional é insuficiente para atender o 

mercado interno, havendo sempre a necessidade 

de importação gradual do produto (ARTIAGA et al., 

2011). O Brasil, em 2016, importou cerca de oito mil 

toneladas da leguminosa (8.000 t). O mercado 

asiático é um grande importador. Estima-se que 

somente a Índia tenha comprado, de outros países, 

873 mil toneladas de grão de bico em 2016, o 

equivalente a mais de R$ 2 bilhões de reais 

(BRASIL, 2017). O rendimento médio mundial do 

grão-de-bico cultivado oscilou de 490 a 820 kg/ha-

1, porém, dependendo das boas práticas 

agronômicas e a cultivar utilizada, a eficiência 
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produtiva pode alcançar até 5000 kg/ha-1 

(RODRIGUES, 2017). 

 O grão de bico (Cicer arietinum L.) pertence 

à família das Fabaceae. É uma planta de ciclo 

anual, ereta, rasteira (com altura que varia entre 25 

a 50 centímetros), diploide, autógama em que a 

polinização é completa antes da abertura das flores 

(cleistogamia). Se divide em dois grupos que é 

compreendido pelo grupo Kabuli e Desi. (HOSKEN, 

2014 e ARAÚJO, 2017). 

 Tipo Kabuli: As sementes são 

caracterizadas pela cor creme, com peso que pode 

variar entre 25 a 100g. Outra característica são as 

plantas com tamanho médio a alta com grandes 

folhetos e flores brancas. A haste deste tipo 

também se diferencia por sua cor verde enquanto a 

haste do tipo desi se caracteriza pela cor verde com 

manchas púrpuras. (HOSKEN, 2014; SIMONI, 

2017 e ARAÚJO, 2017). 

          Tipo Desi: A semente que é denominada 

microsperma varia de cor creme, preto, marrom, 

amarelo a verde, as plantas são curtas com 

pequenos folhetos e flores com colorações roxas, 

e, diferentemente do tipo kabuli, contêm 

antocianina. (HOSKEN, 2014; SIMONI, 2017 e 

ARAÚJO, 2017). 

Conforme Almeida (2018), geralmente os 

mesmos métodos de melhoramento utilizados para 

a maioria das espécies autógamas são os mesmos 

utilizados no grão-de-bico. O melhoramento 

genético do grão de bico tem uma grande 

contribuição para o aumento da produção, melhor 

adaptação em diferentes climas, temperaturas e 

solos, além da tolerância a estresses abióticos 

(ARTIAGA, 2012). 

 O genótipo perfeito de grão-de-bico para 

cultivo no cerrado deve expressar: resposta à tec-

nologia, assim como fertilizantes e água, ser resis-

tente ao ataque de lagarta das vagens e aos princi-

pais fungos de solo, possuir arquitetura de planta 

que permita a colheita mecanizada, ter eficiência na 

fixação biológica de nitrogênio e conter qualidade 

de grão que respeita as utilidades da indústria e 

também o consumo in natura. (ARTIAGA, 2012). 

  O objetivo do presente trabalho foi avaliar o 

desempenho produtivo e os parâmetros morfo-

agronômicos em uma coleção de oito genótipos de 

grão-de-bico de base genética diversa, aptos para 

o cultivo comercial nas condições do bioma Cer-

rado. 

Material e Métodos 

 Área experimental, caracterização cli-

mática e solo - os experimentos foram realizados 

no período de maio a dezembro de 2018, na Fa-

zenda Sucupira, Escritório de Brasília, Embrapa 

Produtos e Mercado (sistema irrigado por pivô cen-

tral), coordenadas geográficas - S 15º55’05,3’ e W 

48º02’29,3’; altitude 1.230m, área experimental lo-

calizada na Região Administrativa do Riacho Fundo 

II (RA XXI), Brasília/DF.  

O clima da região é definido como tropical 

e classificado de acordo com a classificação de 

Köppen, como Aw. Tem estação chuvosa e seca 

bem definida. A estação chuvosa vai de outubro a 

abril e o período seco de abril a outubro. 

A área dos experimentos apresenta solo ar-

giloso profundo e homogêneo do tipo latossolo ver-

melho distrófico. 

 Genótipos utilizados no experimento - 

para implantação dos experimentos foram utiliza-

dos oito genótipos de grão-de-bico previamente se-

lecionados, sendo quatro cultivares comercial e 

quatro genótipos de origem distinta, com apenas 

dois do tipo desi (UPL 1605 e UPL 1606) e os de-

mais do tipo kabuli. Foram selecionados os seguin-

tes genótipos: Cícero, BRS Toro (FLIP 06-155C), 

BRS Cristalino (FLIP 06-34C), BRS Aleppo (FLIP 

02-23C), UPL 1605, UPL 1606, Jamu (Jamu 96) e 

BRS Kalifa (FLIP 03-109C). 
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 Delineamento experimental e condições 

experimentais - o delineamento experimental utili-

zado foi realizado em blocos ao acaso com quatro 

repetições. O experimento foi composto por três 

épocas distintas de plantio. As parcelas foram ela-

boradas por quatro linhas com 3,0 m de compri-

mento, espaçadas por 0,5 m.  

 Na maturação, foram colhidas as duas li-

nhas centrais deixando as linhas laterais como bor-

daduras. As avaliações foram realizadas na área 

útil da parcela (6 m²). As áreas não sofreram pre-

paro de solo, realizando-se semeadura direta, com 

uso de plantadeira de precisão para abertura de 

sulcos e adubação de acordo com a análise quí-

mica do solo e das necessidades do grão de bico.  

 Antes da semeadura, foi realizada des-

secação da área experimental com 1920 g ha-1 de 

glifosato e utilização de herbicida 2,4-D para folhas 

largas em pré-emergência na dose de 1209 g ha-1. 

As sementes foram tratadas com produto comercial 

a base de piraclostrobina + tiofanato metílico + fi-

pronil contra fungos e insetos. Além da adubação 

de manutenção (5-25-15 + 0,3 Zn) foram utilizados 

133 kg ha-1 de ureia trinta dias após a emergência 

das plantas.  

 O controle de plantas invasoras foi feito 

com capina manual sempre que necessário. Após 

a emergência das plantas, foram realizadas avalia-

ções a cada dois dias. Foram realizadas aplicações 

de inseticida para controle da lagarta das vagens 

(Helicoverpa sp.) sempre que necessário, sendo 

frequente após a floração. 

 Critérios utilizados na avaliação dos 

genótipos - as seguintes variáveis agronômicas fo-

ram avaliadas de acordo com o proposto por Arti-

aga et al., (2015) e Teixeira et al., (2007) :[1] peso 

de 1000 sementes (g) (PMS); [2] altura de planta 

(cm) (AP):  média de dez plantas representativas a 

partir do nível do solo, até a inserção da última folha 

ou vagem na haste principal; [3] rendimento de 

grãos (RG)  em kg ha-1; [4] ciclo da planta (CP):  

número de dias após a emergência até a matura-

ção. 

 Colheita - no momento da colheita foi rea-

lizada avaliações de AP (altura de planta). As plan-

tas da parcela foram cortadas ao nível do solo, de-

vidamente etiquetadas, ensacadas e transportadas 

para uma quadra de secagem, onde permanece-

ram até atingirem umidade constante. Para obten-

ção das sementes, foi utilizada debulha manual das 

vagens. Depois de limpas foram etiquetadas e co-

locadas em sacos de papel para determinação de 

RG (rendimento de grãos) e PMS (peso de 1000 

sementes), sendo armazenadas posteriormente em 

câmara fria. 

 Análise dos dados - os dados obtidos das 

variáveis peso de 1000 sementes (PMS), altura de 

planta (AP), rendimento de grãos (RG) e ciclo da 

planta (CP) foram submetidos ao teste de tukey ao 

nível α de probabilidade 0,5%. O programa utilizado 

para realizar as análises foi o SISVAR. 

Resultados e Discussão  

 Os resultados da análise de variância 

revelaram diferença significativa entre os 

tratamentos, comprovando a variabilidade da 

fenotípica nos oitos genótipos em estudo. Os 

coeficientes de variação estão dentro dos padrões 

aceitáveis, abaixo de 20% (ARTIAGA, 2012). 

 Nas tabelas 1, 2 e 3 são apresentadas as 

seguintes características: peso de 1000 sementes 

(g), altura de planta (cm), rendimento de grãos 

(kg/ha-1) e ciclo (em dias). Com relação a variável 

rendimento de grãos, as 1ª e 2ª épocas de plantio 

não apresentaram diferença estatística, porém 

observa-se uma tendência de superioridade de 

rendimentos dos genótipos Cícero (kabuli), UPL 

1605 (desi) e Jamu (kabuli), cujas médias foram 

superiores nas três épocas de plantio (Tabela 1, 2 e 

3). Na 3ª época a variável rendimento apresentou 

os piores resultados em relação à produtividade 
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(Tabela 3). Segundo Artiaga (2012), os melhores 

resultados de rendimento ocorreram com 

semeadura durante o mês de abril para a região do 

Centro-Oeste brasileiro, confirmando dados do 

presente estudo na 1ª época de plantio. Conforme 

Vieira (2001), em seu estudo, fatores ambientais 

como o a diminuição do comprimento do dia e 

temperatura afetam a cultura do grão de bico, 

confirmando os piores resultados na 3ª época para 

variável rendimento (Tabela 3). 

 Os genótipos BRS Cristalino (kabuli), BRS 

Toro (kabuli), BRS Aleppo (kabuli) e BRS Kalifa 

(kabuli) apresentaram os maiores ciclos nas três 

épocas de plantio, sendo consideradas plantas de 

ciclo tardio, e os genótipos Jamu (kabuli), UPL 1605 

(desi), Cícero (kabuli) e UPL 1606 (desi) 

apresentaram os menores ciclos, sendo 

consideradas plantas de ciclo precoce (Tabela 1, 2 

e 3). Nas três épocas de plantio, em geral, o ciclo 

de maturação oscilou em até 46 dias (Tabela 1, 2 e 

3). Conforme Vieira (2001) e Hoskem (2014), o 

comprimento do dia tem forte influência no aumento 

do período de florescimento e causa forte 

diminuição no ciclo reprodutivo devido às 

alterações de temperatura. Segundo Mundstock 

(2005), as variações entre épocas de semeadura 

que ocasionam ciclos diferenciados causam 

diferenças na produtividade entre as cultivares. Por 

essa razão, na cultura do grão-de-bico a época de 

semeadura é rígida dada a grande influência que 

tem no rendimento. 

 Os genótipos se comportaram 

diferentemente em cada época de plantio, com 

relação à variável altura de plantas (Tabela 1, 2 e 

3). No crescimento de planta ocorreu alta 

variabilidade, sendo que os genótipos BRS 

Cristalino (kabuli), BRS Toro (kabuli), BRS Aleppo 

(kabuli) e BRS Kalifa (kabuli) apresentaram maior 

altura na 1ª e 2ª época (tabela 1 e 2). Na 3ª época 

de plantio observou-se o decréscimo da altura das 

plantas como um todo, sendo que os genótipos 

BRS Cristalino (kabuli), BRS Toro (kabuli), BRS 

Aleppo (kabuli) e BRS Kalifa (kabuli), continuaram 

apresentando maiores alturas de planta. Portanto, 

mesmo os genótipos que apresentaram menor 

crescimento, a altura de planta foi aceitável para 

uma possível colheita mecânica. Segundo Artiaga 

(2012) e Hoskem (2014), a fertilidade do solo, 

condições climáticas, densidade de plantio, época 

de semeadura, umidade, temperatura e fotoperíodo 

podem influenciar na altura da planta. Segundo 

Artiaga et al., (2015), para proteção do solo e auxilio 

no controle e/ou impedimento do crescimento de 

plantas daninhas, cultivares com maior crescimento 

tem um papel importante. 

 O melhor resultando para variável peso de 

1000 sementes (de todas as épocas) foi obtido pelo 

genótipo Cícero (kabuli), alcançando 532 g, 

enquanto o menor ocorreu no genótipo UPL 1605

Tabela 1. Altura de Planta (cm), Ciclo (em dias), Peso de 1000 Sementes (g) e Rendimento (kg/ha) de oitos 

genótipos de grão de bico na primeira época de plantio. Fazenda Sucupira, Brasília, 2018. 

Genótipos  

Primeira Época de Plantio 
14/05/2018 

Grupo  Altura de Planta (cm)  Ciclo (em dias)  Peso 1000 Sementes 
(g) 

Rendimento 
(kg/ha -1) 

Jamu Kabuli  59 a1        123 a1     438 a5  4002 a1  
UPL 1605      Desi 61 a1        124 a1     224 a1   4751 a1  

Cícero Kabuli   62 a1        118 a1     547 a6 4532 a1  
UPL 1606        Desi 79 a2   120 a1     273 a2 4489 a1 

BRS Cristalino  Kabuli  90 a2 a3  138 a2  314 a3 4648 a1  
BRS Toro Kabuli  93 a3  143 a2  352 a4 4034 a1  

BRS Aleppo Kabuli  97 a3  139 a2  297 a2 a3 4199 a1  
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Médias com a mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

Tabela 2. Altura de Planta (cm), Ciclo (em dias), Peso de 1000 Sementes (g) e Rendimento (kg/ha) de oitos 

genótipos de grão de bico na segunda época de plantio. Fazenda Sucupira, Brasília, 2018. 

Genótipos  

Segunda Época de Plantio 
06/06/2018 

Grupo Altura de Planta (cm)  Ciclo (em dias)  Peso 1000 Sementes 
(g) 

Rendimento 
(kg/ha -1) 

Jamu Kabuli 64 a1 a2   110 a1 a2 425 a5 4211 a1 
UPL 1605      Desi 66 a2   112 a2 244 a1 4475 a1  

Cícero Kabuli 53 a1  108 a1 509 a6 4538 a1  
UPL 1606        Desi 67 a2 109 a1 a2   324 a2 3247 a1  

BRS Cristalino  Kabuli 81 a3  120 a3 365 a3 3510 a1  
BRS Toro Kabuli 84 a3  118 a3  408 a4 a5   3862 a1  

BRS Aleppo Kabuli 89 a3  119 a3 369 a3 3396 a1  
BRS Kalifa Kabuli 91 a3 120 a3  378 a3 a4  4039 a1  

CV% --- 7,36 1,71 4 21,61 
Médias com a mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

Tabela 3. Altura de Planta (cm), Ciclo (em dias), Peso de 1000 Sementes (g) e Rendimento (kg/ha) de oitos 

genótipos de grão de bico na terceira época de plantio. Fazenda Sucupira, Brasília, 2018. 

Genótipos  

Terceira Época de Plantio 
26/06/2018 

Grupo  Altura de Planta (cm)  Ciclo (em dias)  Peso 1000 Sementes 
(g) 

Rendimento 
(kg/ha -1) 

Jamu Kabuli  50 a1   102 a2 406 a4 
3153 a1 a2 

a3  
UPL 1605      Desi 54 a1 a2  99 a1  244 a1  3909 a2 a3 

Cícero Kabuli  53 a1 a2 97 a1     539 a5  4348 a3 
UPL 1606        Desi 61 a2 a3 97 a1   321 a2 2467 a1 a2  

BRS Cristalino  Kabuli  75 a4  109 a4  344 a2 a3   2070 a1  
BRS Toro Kabuli  71 a3 a4  108 a3 a4 392 a4  1862 a1    

BRS Aleppo Kabuli  72 a4  106 a3  339 a2 a3  2815 a1 a2 

BRS Kalifa Kabuli  74 a4  109 a4 350 a3 
2972 a1 a2 

a3 
CV% --- 7,09 1,33 3,25 21,19 

Médias com a mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

(desi) com 237 g (Tabela 1, 2 e 3). Conforme Simoni 

(2017), em avaliação granulométrica de sementes 

de grão-de-bico, o genótipo Cícero se mostrou 

superior aos demais em todas as características 

avaliadas (peso, tamanho e diâmetro da semente). 

Desse modo, comprovando os resultados obtidos 

no presente estudo. 

 O melhor resultando para variável peso de 

1000 sementes (de todas as épocas) foi obtido pelo 

genótipo Cícero (kabuli), alcançando 532 g, 

enquanto o menor ocorreu no genótipo UPL 1605 

(desi) com 237 g (Tabela 1, 2 e 3). Conforme Simoni 

(2017), em avaliação granulométrica de sementes 

de grão-de-bico, o genótipo Cícero se mostrou 

superior aos demais em todas as características 

avaliadas (peso, tamanho e diâmetro da semente). 

Desse modo, comprovando os resultados obtidos 

no presente estudo. 

BRS Kalifa Kabuli  98 a3  139 a2  320 a3 a4 3477 a1  
CV% --- 5,97 3,53 4,37 21,04 
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Conclusão 

 O grão-de-bico pode ser apontado como 

uma excelente opção de cultivo no Bioma Cerrado. 

Os genótipos Cícero (kabuli), UPL 1605 (desi), 

Jamu (kabuli) e BRS Kalifa (kabuli) apresentaram 

um agrupamento de características 

morfoagronômicas desejáveis. 
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