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Resumo: O presente trabalho foi conduzido na região de Cascavel, PR, e teve como objetivo 
avaliar o efeito alelopático da adubação verde, no caso a parte área do milho (Zea mays) na 
cultura do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.). O experimento foi feito em vasos plásticos, num 
total de dezesseis unidades, onde foi testado quatro tratamentos com concentrações de 0, 2, 4 
e 8 ton ha-1 adubação verde, uma delas sendo a testemunha, para cada tratamento havia quatro 
repetições, contendo cinco plantas cada. Após o plantio, foi feito o manejo do experimento 
por trinta dias, sem o uso de defensivos agrícolas ou adubação foliar, após os trinta dias 
decorrentes, foi feita a coleta das plantas de feijão, foram lavadas em água corrente para 
retirar restos de solos existentes nas raízes, após isso, foram levadas para um laboratório onde 
foi separada a parte área da raiz, para que as plantas fossem pesadas separadamente em 
balança de precisão. Pelos resultados obtidos nas condições experimentais, pode-se concluir 
que houve efeito alelopatico dos restos culturais do milho sobre a cultura do feijão, os quais 
estimularam o crescimento da parte aérea e não interferiram o desenvolvimento do sistema 
radicular. 
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Corn crop residues allelophatic effect in the common bean culture 
 
Abstract:  The present work was driven in the area of Cascavel, PR, and he had as objective 
evaluates the effect allelophatic of the green manuring, in the case the part area of the corn 
(Zea mays) in the culture of the bean (Phaseolus vulgaris L.). The experiment was made in 
plastic vases, in a total of sixteen units, where it was tested four treatments with 
concentrations of 0, 2, 4 and 8 ton-1 green manuring, one of them being the witness, for each 
treatment there were four repetitions, containing five plants each. After the planting, it was 
made the handling of the experiment by thirty days, without the use of defensive agricultural 
or manuring to foliate, after the thirty current days, it was made the collection of the bean 
plants, they were washed in running water to remove remains of existent soils in the roots, 
after that, they were taken for a laboratory where was separate the part area of the root, so that 
the plants were heavy separately in scale of precision. For the results obtained in the 
experimental conditions, it can be concluded that there was effect allelophatic of the cultural 
remains of the corn on the culture of the bean, which stimulated the growth of the aerial part 
and they didn't interfere the development of the root system. 
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Introdução 

Atualmente, muito se tem escrito sobre adubação verde, e procurado definir e 

conceituar o termo. Segundo Souza e Pires, (2002) adubação verde consiste em se plantar 

uma espécie de vegetal que, após atingir seu pleno desenvolvimento vegetativo, será cortada 

ou acamada, sendo sua massa deixada sobre a superfície ou incorporada ao solo, com a 

finalidade de manter ou aumentar o seu conteúdo de matéria orgânica que, reconhecidamente, 

é capaz de melhorar suas condições físicas, químicas e biológicas, favorecendo o crescimento 

e rendimento das culturas econômicas em sucessão. Leguminosas especificas classificadas 

como adubos verdes, tem sua eficiência comprovada no controle de nematóides, aonde 

produtos químicos, além de caros, não trazem resultados satisfatórios no controle de 

nematóides. Os adubos verdes ainda promovem a reciclagem de nutrientes de camadas 

profundas do solo trazendo-os para a superfície do mesmo, estudos indicam que por essa 

característica, essa pratica promove o rompimento das camadas de compactação, sub-

superficiais do solo resultante da mecanização. Mas o seu maior potencial ainda seja a 

capacidade se substituir parcialmente, fertilizantes nitrogenados, através da fixação biológica 

do Nitrogênio. O milho atualmente é empregado em grandes proporções nas lavouras 

brasileiras como adubo verde e como cultura no processo de rotação de cultura.  

De acordo com Souza e Braga (2004), a cultura do milho é frequentemente cultivada 

em consorcio com o feijão, sempre esteve relacionada à noção de subsistência, no presente, a 

produção desse cereal é mais facilmente associada a cultivos comerciais, baseados na 

utilização de tecnologias modernas, nos quais a relação mais importante é com a soja, que o 

sucede na rotação de culturas, ou com ele disputa espaços como opção de plantio. O milho é 

muito conhecido como cereal, cultivado em grande parte do mundo, é extensivamente 

utilizado como alimento no cardápio da alimentação humana e como constituite de grande 

parte de rações para animais, por causa das suas qualidades nutricionais. Atualmente a várias 

espécies e variedades de milho, e muitas ainda em pesquisa, todas pertecentes ao gênero Zea. 

O milho é utilizado em larga escala na produção de cereais, mas também serve como cultura 

altenativa no sistema de rotação de cultura, assim entra como adubo verde, por ser uma planta 

de grande porte, consequentemente produz grande quantidade de materia seca, esta que por 

sua vez seram aproveitados por culturas posteriores, como adubo orgânico e ainda irá 

aumentar o teor de matéria orgânica no solo, melhorando as características do mesmo. O 

milho por sua fez quando empregado no sistema de rotação de cultura e posteriormente 

empregada a cultura do feijão, pode causar na planta do feijoeiro efeito alelopatico. 
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O termo alelopatia, foi citado pela primeira vez no ano de 1937, pelo alemão chamado 

hans Molish, é definida pela International Allelopathy Societ, como sendo processos que 

envolvem a produção de produtos metabólicos secundários, por plantas e microorganismos 

que possam influenciar no crescimento e desenvolvimento no sistema biológico das plantas, 

podendo ser positivos ou negativos. Alelopatia, é definida como efeito inibitório ou benéfico, 

podendo ser direto ou indireto, de uma planta sobre a outra, por via de produção de compostos 

químicos, que são liberados no ambiente. Segundo Macias et al., (1998) Estudos sobre 

interações alelopaticas podem ser úteis na busca por fitotoxinas naturais, produzidas por 

plantas ou microrganismos, e de derivados sintéticos a serem empregados como herbicidas 

naturais, mais específicos e menos prejudiciais ao ambiente. Sabendo da escassez de dados 

referente ao efeito alelopatico do milho na cultura do feijão o presente trabalho foi realizado 

com o objetivo de avaliar por meio de analises experimentais o potencial da atividade 

alelopatica de restos culturais do milho sobre o feijoeiro, onde foi analisado as atividades 

fitoquímicas e alelopaticas presentes no extrato metabólico da parte área do milho e a sua 

ação alelopatica sobre a germinação e o desenvolvimento da raiz e da parte aérea do feijão. O 

motivo pela qual foi escolhido as devidas espécies do milho e a do feijão, respectivamente 

porque o milho é umas das culturas mais usadas no sistema de rotação de cultura, este ainda 

com o intuito de produção de grãos e o motivo da escolha do feijão é porque é um alimento da 

sua grande importância na dieta da população brasileira. Segundo Borém e Carneiro, (2006) 

além da sua relevância na dieta do brasileiro, o feijão é um dos produtos agrícolas de maior 

importância econômico-social, em razão de ser cultivado em grandes áreas e da mão-de-obra 

empregada durante o ciclo da cultura. Por ser uma cultura cultivada em larga escala, e a 

evolução tecnológica da mecanização específica para o manejo desta cultura não ter 

acompanhado o crescimento de produção, uma grande porcentagem do processo de colheita, 

se faz até hoje de forma manual. De acordo com Borém e Carneiro, (2006) estima-se que no 

cultivo do feijão sejam utilizados cerca de 7 milhões de homens/dia-ciclo de produção, 

envolvendo aproximadamente 295.000produtores só em Minas Gerais. 

Aonde o objetivo deste trabalho foi avaliar o feito alelopático da adubação verde 

proveniente de restos culturais do milho sobre a cultura do feijoeiro. 

 

Materiais e Métodos 

O presente trabalho foi instalado em área experimental pertencente à Faculdade Assis 

Gurgacz, FAG, localizada no município de Cascavel, PR, tendo como coordenadas 

geográficas 53º 30’ 36” de longitude Oeste de Greenwich e 24o 56’ 24” de latitude Sul, com 
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altitude de 680 metros. O solo do local é do tipo Latossolo Vermelho, Distroférico típico, de 

textura argilosa. A precipitação média anual é de 1.971 mm, a temperatura média anual é de 

19,6º C, e a umidade relativa do ar está entre 60% e 70%. 

Antes de começar a instalação do experimento, foram preparados os vasos plásticos 

para que os mesmos pudessem ser usados para o plantio do feijão, foram usados dezesseis 

vasos plásticos, onde cada um possuía a capacidade de 10 litros onde foram preenchidos com 

até ¾ de sua capacidade total com solo e areia na proporção de 2:1, e após o preenchimento o 

solo foi molhados para umedecer o solo, não deixando o mesmo encharcar. Os vasos plásticos 

foram colocados dentro de uma casa de vegetação. A adubação verde usada no experimento 

foi à parte aérea milho, esses foram secados em estufa a uma temperatura de 30º C e 

posteriormente foram picadas com uma tesoura de poda, com tamanho aproximado de 1cm2. 

Tamanho esse escolhido para que o efeito alelopatico da matéria seca começa se a fazer efeito 

o mais rápido possível.  

As dezesseis unidades foram divididas para que pudessem ser testado quatro 

tratamentos, com concentrações de adubação verde diferentes, uma delas sendo a testemunha, 

essa por sua vez não possuía adubação verde, um tratamento possuía na proporção específica 

referente à concentração de 2 toneladas por hectares de matéria seca do milho, quantia exata 

de 6,3 gramas por vaso plástico, um segundo tratamento possuía concentração de 4 toneladas 

por hectares de matéria seca, o que lhe cabia a quantia 12,6 gramas por vaso plástico, e o 

terceiro tratamento foi feito com concentração de 8 toneladas por hectares de matéria seca da 

parte aérea do milho, concentração a qual foi colocada 25,2 gramas da parte aérea do milho 

picada por repetição.  

Após o preparo dos materiais a serem usados no experimento, se sucedeu o plantio no 

dia13 de agosto de 2008, a variedade escolhida foi à IAPAR 81, este por ser uma cultivar de 

ciclo precoce, de alta resistência a pragas e boa sanidade a doenças, aonde o seu ciclo precoce 

viabiliza a rapidez dos estudos alelopaticos. Foram plantadas exatamente dez plantas por vaso 

plástico, havendo quatro tratamentos diferentes, aonde cada tratamento possuía quatro 

repetições e a cada repetição havia dez plantas, totalizando cento e sessenta plantas. Após o 

plantio foi irrigado o solo. 

O manejo do experimento se deu diariamente com irrigação, uma vez ao dia, após dez 

dias da data do plantio, foram raleadas as plantas de feijão, cortando com uma tesoura as 

plantas mais fracas rente ao solo, deixando exatamente cinco plantas por repetição, somando 

ao todo no experimento, um total de oitenta plantas, as plantas raleadas por não terem 

nenhuma finalidade de avaliação foram descartadas. O manejo das plantas daninhas também 
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aconteceu diariamente, para que estas não retirassem nutrientes existentes no solo, que 

posteriormente seria aproveitado pelo feijoeiro ou ainda pelo fato de viram interferir no 

processo alelopatico da matéria seca sobre o feijão, sendo esta interferência podendo ser 

positivo ou negativo. De acordo com Fancelli e Neto (2007) essas plantas, como outras 

quaisquer, exigem os fatores básicos para a sua sobrevivência e perpetuação, como água, 

nutrientes e luz, constituindo-se em eficientes agentes consumidores. 

Durante a fase de desenvolvimento da planta, não foi aplicado nenhum defensivo 

agrícola, sendo estes herbicidas, inseticidas ou fungicidas, também não se fez uso de qualquer 

tipo de fertilizante químico de cobertura ou fertilizante foliar. 

Após decorridos trinta dias da data de plantio, foi feita a coleta separa das plantas por 

tratamento, foi retirado a terra cuidadosamente dos vasos plásticos para que não danificassem 

as plantas, após feito o processo de retirada da terra as plantas passaram por processo de 

lavagem para retirar a terra agregada nas raízes para que não venham a interferir futuramente 

nos dados a serem coletados e analisados. As plantas depois de sofrerem o processo de 

separação e lavagem, foram levadas para um laboratório, no laboratório foi feito um processo 

de separação da parte aérea da raiz do feijoeiro, para que as mesmas fossem pesadas em 

balança de precisão separadamente uma a uma, tratamento por tratamento, os dados de cada 

parte da planta foram anotados em planilha, para que futuramente fossem analisados e feito o 

diagnostico do experimento. Após a coleta dos dados foi realizada as análises estatísticas pelo 

programa IMP e a comparação das médias foi realizada pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

Resultados e Discussão  

Após trinta dias decorridos do cultivo, foi observado que os restos culturais de milho 

induziram a diferenças estatísticas significativas em relação à testemunha, já em relação as 

concentrações testadas não houve diferença estatística significativa, quando comparadas entre 

si (Tabela 1).  

Tabela 1 – Efeito do adubo verde de milho sobre o desenvolvimento de feijão 
 

Tratamentos 
Variáveis avaliadas 

           
            Parte aérea (g)                              Raiz (g)ns 

Testemunha 3,1a  3,1  
2 ton ha-1 4,5b  3,1  
4 ton ha-1 4,4b   3,0   
8 ton ha-1 4,6b 2,9 

As médias nas colunas seguidas de letras diferentes, dentro de cada parâmetro, diferem entre si pelo teste de 
Tukey à 5% de probabilidade. ns: não significativo. 
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Os aleloquimicos podem causar efeitos tanto negativos quanto positivos. Segundo 

Durigan e Almeida (1993) quando em cobertura os restos culturais liberam lenta e 

continuamente quantidades suficientes de aleloquímicos que interferem negativamente sobre 

outras plantas. Mas segundo Guenzi e Mccalla, (1966) os aleloquímicos também podem 

causar efeitos benéficos quando liberados em quantidades pequenas, estimulando o 

crescimento das plantas (tabela 1). 

 Sabendo da gama de variedades de compostos organicos identificados como 

aleloquimicos, que pertencem a varios grupos de susbstancias e que a cobertura vegetal é 

muito utilizada na agricultura, principalmente para praticas conservacionistas no sistema 

plantio direto visando a conservacao do solo, racionamento de água, prevenção de erossões e 

perda de nutrientes do solo, combate a plantas daninhas e para manter a sustentabilidade das 

culturas. Entre tantos fatores positivos, para o uso de cobertura vegetal, sendo o principal a 

rotação de culturas, assim a rotação de cultura tem vários pontos positivos além de efeitos 

alelopaticos dependo da adubação verde a ser usada e da cultura a ser plantada subseqüente. 

Segundo Kiehl, (1985) a rotação de culturas consiste em um planejamento racional de 

plantações diversas, alternando a distribuição no terreno em certa ordem e por determinado 

número de anos. Sabe-se que a rotação de culturas traz efeitos benéficos para o solo. 

Conforme Kiehl, (1985) os principais efeitos atribuídos a essa pratica agrícola são: fixação de 

nitrogênio pelas bactérias, formação de húmus, melhoria nas propriedades físicas do solo, 

reciclagem de nutrientes em forma mais assimilável e, consequentemente, aumento da 

produção agrícola. 

 

Conclusão 

Observou-se que os restos culturais do milho exercem efeito alelopatico sobre a 

cultura do feijão, estimulando o desenvolvimento da parte aérea. Recomenda-se assim o uso 

da cultura do milho como cultura opcional no sistema de rotação de culturas, sobrepondo 

posteriormente a cultura do feijão. 

 

Referências 

BORÉM, A.; CARNEIRO, J.E.S.; A cultura. In:VIEIRA, C.; PAULA JÚNIOR, T.J.; 
BORÉM, A. (Ed). Feijão. Viçosa: Editora Universidade Federal Viçosa, 2006. p.13-18. 
 
DURIGAN, J. C.; ALMEIDA, F. L. S. Noções sobre alelopatia. Jaboticabal: FUNEP, 1993. 
28p. 
 
FANCELLI, A.L.; NETO, D.D.; Produção de feijão. Piracicaba: Editora Ceres, 2007. 386p. 



Cultivando o Saber 

Cascavel, v.1, n.1, p.153-159, 2008 

159 

 
GUENZI, W. D.; MCCALLA, T. M. Phenolic acids in oats, wheat, sorghum, and corn 
residues and their phytotoxicity. Agronomy Journal. Madison, v.58, p.303-304, 1966. 
 
KIEHL, E.J,; Fertilizantes orgânicos. São Paulo: Editora Agronômica Ceres, 1985. 492p.  
 
MACIAS, F.A.; VARELA, R.M.; TORRES, A.; OLIVA, R.M. & Molinillo, J.M.G. 
Bioactive norsesquiterpenes from Helianthus annuus with potential allelopathic activity. 
Phytochemistry 48(4): 631-636. 1998. 
 
SOUZA, C.M.; PIRES, F.R.; Adubação verde e rotação de culturas. Viçosa: Editora 
Universidade Federal de Viçosa, 2002. 72p. 
 
SOUZA, P.M.; BRAGA, M.J.; Aspectos econômicos da produção e comercialização do milho 
no Brasil. In:GALVÃO, J.C.C.; MIRANDA, G.V. (Ed). Tecnologias de produção de milho. 
Viçosa: Editora Universidade Federal Viçosa, 2004. p.13-53. 


