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GRÃO-DE-BICO 

 

Nome botânico 

 

Cicer arietinum L. 

 

Nomes comuns 

 

 Em inglês, o grão-de-bico é conhecido por chickpea, garbanzo 

bean, Bengal gram e gram. Em espanhol, garbanzo. 

 

A planta 

 

 Herbácea, anual, ereta ou prostrada, podendo atingir a altura de 

1,3 m. As folhas pubescentes geralmente são imparipenadas; às vezes as 

folhas são paripenadas ou trifolioladas. O número de pares de folíolos 

por folha pode variar de três a mais de 13. Os folíolos geralmente têm 

10-15 mm de comprimento e 4-12 mm de largura e apresentam bordos 

dentados ou bastante incisivos. As estípulas têm geralmente 3-5 mm de 

comprimento e 2-4 mm de largura. Toda a superfície externa da planta, 

com exceção da corola, é coberta com pêlos. Flores solitárias nascem 

em racimos axilares, embora haja cultivares com duas ou três flores por 

racimo. Os pedúnculos têm de 6 a 30 mm de comprimento e os 

pedicelos, de 6 a 13 mm. As flores são pequenas, normalmente com 

corola branca, rósea ou violácea (IBPGR, 1985). É cultura de 

autopolinização, mas pequena quantidade de fecundação cruzada pode 

ocorrer devido a abelhas. O florescimento pode ocorrer entre 30 e 100 

dias após o plantio (Summerfield et al., 1987). Uma vagem de tamanho 

médio tem de 15 a 20 mm de comprimento (IBPGR, 1985) e pode 

conter de uma a quatro sementes (Allen e Allen, 1981). O formato da 

vagem pode ser rombóide, oblongo ou ovado (Singh, 1997). O sistema 
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radical, com poucas raízes laterais, pode atingir mais de 120 cm de 

profundidade, embora a maior parte dele concentre-se nos 0,6 m 

superficiais do solo (Duke, 1983; Singh, 1997). 

 As variedades são classificadas em dois grupos: desi e kabuli. As 

plantas do grupo desi contêm antocianina (responsável pela coloração 

avermelhada dos talos e folhas), os folíolos são pequenos e, em geral, 

são produzidas de duas a três sementes por vagem. No grupo  kabuli, as 

plantas não possuem antocianina, os folíolos são grandes, uma a duas 

sementes são produzidas por vagem e as flores são brancas (Auckland e 

van der Maesen, 1980; Summerfield et al., 1987). Há cinco tipos de 

crescimento das plantas com base no ângulo que os ramos formam em 

relação ao solo: ereto (0-15°), semi-ereto (15-25°), “semi-ramador” (25-

60°), “ramador” (60-80°) e prostrado (ramos tombados sobre o solo) 

(IBPGR, 1985). 

 

A semente 

 

 As variedades pertencentes ao grupo desi têm sementes 

relativamente pequenas, de coloração amarela, laranja, marrom, preta 

ou com mais de uma cor, de forma de cabeça de carneiro e de superfície 

áspera. As sementes do grupo kabuli normalmente são maiores que as 

do grupo desi. Possuem coloração clara, geralmente bege, são 

arredondadas ou apresentam forma de cérebro e têm superfície lisa 

(Braga et al., 1992). O peso de 100 unidades pode variar de menos de 8 

g a mais de 70 g (Singh, 1997). As sementes geralmente germinam 

cinco ou seis dias após o plantio. Cotilédones hipógeos na germinação. 

 O teor de proteína das sementes varia de 12,4% a 30,6%, sendo 

normal teores em torno de 20% (Braga et al., 1992). Segundo Sosulski e 

Holt (1980), o grão-de-bico é mais rico em metionina que a lentilha, a 

fava, o mungo-verde, a ervilha e o feijão-comum. A digestibilidade da 

proteína  pode atingir 90%. Os carboidratos totais variam de 52% a 

71%, sendo o amido o principal constituinte (41% a 51%). O teor de 

lipídios varia de 3% a 7%, contendo cerca de 67% de ácidos graxos 

insaturados (linoléico e oléico). O grão-de-bico é boa fonte de minerais 
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(P, Mg, Fe, K, Co, Mn) e também contribui com quantidades 

significativas de vitaminas do complexo B (tiamina, riboflavina e 

niacina). As sementes são ricas em fibras (2,7% a 11,2%), presentes 

principalmente na casca da semente (Singh, 1985; Braga et al., 1992). 

As variedades do grupo desi são mais ricas em fibras que as do grupo 

kabuli (8,4 –11,2% vs. 2,7-5,4%) (Jambunathan e Singh, 1990). 

 

Distribuição 

 

 Segundo Vavilov (1949/50), há dois centros de diversidade 

genética: sudoeste da Ásia e Mediterrâneo; a Etiópia é centro 

secundário. Os cultivares do grupo desi são originários do centro 

asiático, enquanto os do grupo kabuli, do Mediterrâneo.

 Tradicionalmente, o grão-de-bico é cultivado no Hemisfério 

Norte, principalmente entre as latitudes 20°N e 40°N. No Hemisfério 

Sul cultiva-se essa leguminosa em pequena escala em alguns países da 

América do Sul e da África e, em áreas mais expressivas, na Austrália. 

Em 1997-1998, foram produzidos no mundo 8,5 milhões de toneladas 

de grãos, colhidos em 11 milhões de hectares. A Índia é o maior 

produtor mundial com 5,7 milhões de toneladas de grãos, 

principalmente do tipo desi. Nas Américas, o México é o maior 

produtor (195.000 toneladas) (Tabela 11). Em 1997, o Brasil importou 

3.740 toneladas de grão-de-bico, principalmente do México, do Chile e 

da Turquia (Nascimento et al., 1998). 

 

Utilização 

 

 Os grãos secos do grupo desi, consumidos principalmente na 

Índia, geralmente são utilizados para o preparo de dhal e de besan. Dhal 

é a denominação dada ao grão seco descascado e partido, e besan, à 

farinha preparada com o dhal. Com esses dois produtos são preparados 

diversos pratos. Os grãos secos do grupo kabuli são consumidos 

principalmente na forma de grãos inteiros (Braga et al., 1992). No 

Brasil, onde apenas este último grupo tem aceitação, os grãos inteiros 
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cozidos são servidos na forma de salada ou transformados em pasta.

 Esta leguminosa também pode ser consumida na forma de 

vagens verdes, de grãos verdes e de brotos (grãos germinados). Os grãos 

verdes são retirados de vagens colhidas no curto período antes da 

maturação (Duke, 1983). O feno do grão-de-bico é apreciado por 

animais (van Rheenen, 1991). 

 Os ácidos (málico e oxálico) exsudados das folhas, talos e 

vagens são utilizados como produto medicinal ou para o preparo de 

vinagre. Na Índia, esses ácidos são coletados com panos, deixados sobre 

as plantas durante a noite. Na manhã seguinte, os panos úmidos são 

recolhidos e torcidos (Braga et al., 1992).  

 

Adaptação 

 

 Embora seja considerada leguminosa de clima frio, grande parte 

do grão-de-bico é cultivado em condições de temperaturas 

relativamente altas — pelo menos durante parte do seu ciclo de vida. 

Temperaturas entre 15 e 30°C proporcionam ótimo crescimento e 

desenvolvimento das plantas. Temperaturas superiores a 30°C são 

prejudiciais, principalmente durante o florescimento e o vageamento 

(van Rheenen, 1991). Segundo Summerfield et al. (1987), altas 

temperaturas (acima de 30°C) apressam a senescência, encurtando o 

ciclo de vida da cultura e reduzindo-lhe a produtividade. 

 Com relação ao fotoperíodo, o grão-de-bico atrasa o 

florescimento em condições de dias longos. Em geral, os cultivares 

tardios são mais sensíveis ao fotoperíodo (Summerfield et al., 1987). 

 Local bem ensolarado, de clima seco, com solo bem drenado e 

com pH de 5,5 a 8,5 é favorável ao cultivo dessa leguminosa. Em solos 

arenosos tem-se verificado maturação mais uniforme da cultura. Solos 

muito pesados devem ser evitados. Segundo Duke (1983), umidade 

relativa de 21-41% é ótima para a formação de grãos. 

 O grão-de-bico é considerado resistente à seca. Segundo Singh e 

Das (1987), ele é capaz de extrair umidade de camadas profundas do 



 5 

solo com mais eficiência que os cereais. É sensível ao empoçamento de 

água e tem alta sensibilidade à salinidade (Braga et al., 1992). 

 

Cultivo 

 

 Em Minas Gerais e em São Paulo,  quando a cultura é irrigada, 

os meses mais adequados para o plantio parecem ser março e abril. Em 

regiões mais quentes, como o Norte de Minas Gerais, a semeadura em 

meados de maio proporciona altos rendimentos (Vieira et al., 1999a). 

Na região Centro-Oeste, rendimentos mais altos são alcançados quando 

a semeadura é feita em abril ou maio (Nascimento et al., 1998). Em 

estudo conduzido em Nova Odessa, SP, sem o uso de irrigação, Nuti et 

al. (1967) verificaram que os rendimentos alcançados com o plantio em 

fevereiro foram mais elevados que os obtidos com os plantios em 

dezembro, janeiro, março, abril e maio. Segundo Manara e Ribeiro 

(1992), em Santa Maria, RS, é aconselhável fazer a semeadura em 

junho.  

 Em 1989, o Instituto Agronômico de Campinas lançou o cv. IAC 

Marrocos, de grãos médios (26 g/100 unidades) e ciclo de vida de 125 a 

140 dias (Braga et al., 1992). Em 1994, o cultivar Cícero (grãos 

grandes) foi recomendado para cultivo no inverno nas condições 

edafoclimáticas do Brasil Central, onde o seu ciclo de vida é de, 

aproximadamente, 110 dias (Giordano e Nascimento, 1994). Em Minas 

Gerais, esses dois cultivares foram menos produtivos que a linhagem 

ICCV-3 (Braga et al., 1997; Vieira et al., 1999a), lançada com o nome 

de Leopoldina. Este cv. tem ciclo de vida de 125 a 135 dias e o peso de 

100 sementes varia de 28 a 36 g (Vieira et al., 1999b) 

 O espaçamento entre fileiras recomendado é de 30 a 60 cm, com 

10 a 17 sementes por metro, dependendo do cultivar (Braga et al., 1992; 

Manara e Ribeiro, 1992). Cultivares do tipo de crescimento ereto ou 

semi-ereto  respondem melhor ao aumento da densidade populacional 

que os dos tipos “semi-ramadores” e “ramadores” (Braga, 1997). 

Recomenda-se o tratamento das sementes com os fungicidas iprodione 

+ tiram ou carboxim + tiram (1:1), na dose de 3 g ou 3 ml do produto 
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comercial por kg de semente. O plantio deve ser feito preferencialmente 

com semeadora de rotor vertical, que distribui as sementes 

uniformemente e sem causar-lhes danos (Nascimento et al., 1998). A 

profundidade de semeadura recomendada é de 5-7 cm. A quantidade de 

semente gasta no plantio depende do peso das sementes da variedade 

utilizada, podendo variar de 50 a 150 kg/ha. 

 O grão-de-bico é bem adaptado a regiões áridas, sendo capaz de 

obter água de camadas profundas do solo. No entanto, em regiões onde 

as chuvas são escassas no inverno, como nos cerrados, o uso da 

irrigação é imprescindível. Do plantio até a completa emergência das 

plantinhas, recomenda-se aplicar 5-6 mm de água a cada dois dias. A 

partir daí deve-se irrigar uma vez por semana: 15 mm nas primeira e 

segunda semanas após a emergência, 25 mm da terceira à sexta, 35 mm 

da sétima à 12ª  e 10 mm da 13ª à 14ª semana (Silva e Nascimento, 

1995). O total de água aplicada deve ser de, no máximo, 400 mm 

(Nascimento et al., 1998). O excesso de umidade resulta em demasiado 

crescimento vegetativo, o que conduz a maior acamamento das plantas, 

a maior abscisão de flores e frutos maduros e a maior ataque de pragas e 

doenças (Braga et al., 1992). Tem-se observado, em solos argilosos da 

Zona da Mata de Minas Gerais, que irrigações após o final da fase de 

enchimento de grãos nas vagens provocam maturação desuniforme das 

plantas e queda de rendimento. 

 A cultura deve ser mantida no limpo nos primeiros 40 dias após 

a emergência das plântulas. Os seguintes herbicidas são citados como 

seletivos para o grão-de-bico: alachlor, linuron, metolachlor, trifluralin, 

prometrine e simazine (Duke, 1983; Brick et al., 1998). 

 Em estudo conduzido em Monte Alegre do Sul, SP, com a 

variedade IAC Marrocos, Nogueira et al. (1993) verificaram que para o 

rendimento de 1.700 kg/ha, os macronutrientes foram absorvidos, 

aproximadamente, na seguinte ordem decrescente: N (189 kg/ha), K 

(108 kg/ha), Ca (60 kg/ha), Mg (16 kg/ha), P (10 kg/ha) e S (9 kg/ha). 

Concluíram que, com exceção do cálcio — exigido em grande 

quantidade —, o padrão de nutrição do grão-de-bico é semelhante ao de 

outras leguminosas de grão. Verificaram, ademais, que o peso da parte 
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aérea seca atingiu valor máximo aos 105 dias, quando, também, houve 

acúmulo máximo de N, K, Ca, Mg e S nas plantas. O acúmulo máximo 

de P nas plantas deu-se aos 98 dias. Para os solos de cerrado de baixa 

fertilidade vêm sendo utilizados com sucesso no plantio 400 kg/ha do 

formulado 5-25-15 ou 4-30-16, mais 60 kg/ha de nitrogênio, aplicado 

entre 30 e 40 dias após a emergência (Nascimento et al., 1998). 

 A simbiose grão-de-bico—rizóbio é altamente específica. Logo, 

se o solo não apresenta rizóbios nativos é necessário introduzir estirpe 

específica pelo tratamento das sementes. Mais de 70% do N da planta 

pode ser originado da fixação simbiótica (Rupela e Beck, 1990; Saxena, 

1990). O máximo de N fixado pelos rizóbios é 140 kg/ha (Rupela e 

Saxena, 1987). Em condições favoráveis, nódulos rosados podem ser 

vistos em torno de 15 dias após a emergência (DAE) das plântulas. 

Inicialmente, os nódulos são esféricos ou cilíndricos; aos 30 DAE, as 

extremidades dos nódulos ramificam-se dando origem a estruturas 

multilobadas de tamanho variável (Rupela e Saxena, 1987). Em geral, a 

aplicação de 15 a 25 kg/ha de N na semeadura favorece o grão-de-bico, 

principalmente em condições de temperaturas relativamente altas, que 

prejudicam a fixação simbiótica do N.  Em Coimbra, MG, Braga e 

Vieira (1998) verificaram que a inoculação com rizóbio aumentou em 

104% o rendimento da variedade IAC Marrocos e em 187% o da 

variedade do grupo desi IAC Índia-4, em relação à testemunha; o 

nitrogênio proporcionou aumentos de 22% e 59%, respectivamente. Na 

presença do rizóbio, a adubação nitrogenada não teve efeito. A 

aplicação do FTE BR-12 teve algum efeito positivo apenas sobre a 

variedade IAC Marrocos. O molibdênio aplicado em pulverização foliar 

não aumentou o rendimento da leguminosa. Em trabalho conduzido no 

Rio Grande do Sul, os resultados com o uso de rizóbio também foram 

expressivos: em uma variedade, o rendimento foi aumentado de 264 

para 1.346 kg/ha (Scholles et al., 1986). É essencial que o solo seja 

adequadamente corrigido com calcário para que a fixação simbiótica 

seja eficiente (Voss et al., 1987).  
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Colheita e armazenamento 

 

 O ciclo de vida do grão-de-bico depende do local, da época de 

plantio e do cultivar, mas, em geral, varia de 100 a 150 dias. As plantas 

são colhidas na maturação ou um pouco mas cedo, quando as folhas 

começam a amarelar. As plantas são cortadas próximas ao solo e, em 

seguida, secadas, antes da trilha. Muitas variedades permitem a colheita 

mecânica direta, pois a inserção das vagens é alta. Quando se opta pela 

colheita mecânica, é importante que as plantas estejam uniformemente 

secas no momento da colheita. Dessecante foliar pode ser usado para 

facilitar essa operação. As plantas devem ser trilhadas quando as 

sementes apresentarem entre 13% e 15% de umidade. A trilha de 

plantas com sementes excessivamente secas provoca rachadura no 

tegumento, reduzindo-lhes a qualidade (Brick et al., 1998). A 

velocidade do cilindro debulhador não deve ultrapassar 400 a 500 rpm, 

para se minimizar o quebramento de grãos. A proteção das barras do 

cilindro debulhador com ligas de borracha também diminuem os danos 

mecânicos às sementes (Nascimento et al., 1998). 

 No armazém, os grãos podem ser danificados por carunchos. Por 

isso, é importante que eles sejam expurgados antes do armazenamento. 

Para pequena quantidade, a mistura de óleo vegetal com as sementes 

diminui os danos causados por esses insetos. Há diferença de resistência 

ao ataque de bruquídeos entre os cultivares (Pacheco et al., 1994). As 

sementes, se armazenadas em condições de altas temperatura e 

umidade, perdem rapidamente a viabilidade. Para serem conservadas 

por mais de um ano, as sementes devem ser armazenadas em ambiente 

com 10°C ou menos (Auckland e van der Maesen, 1980). 

 

Rendimento 

 

 A produtividade média mundial está em torno de 720 kg/ha, mas 

o potencial de rendimento pode chegar a 5.000 kg/ha (Giller e Wilson, 

1991). No sul do Brasil, particularmente no Rio Grande do Sul e no 

Paraná, os rendimentos alcançados com o grão-de-bico variaram de 
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1.189 a 1.861 kg/ha (Scholles et al., 1986; Zambra et al., 1991; Braga et 

al., 1992). Em Coimbra, Zona da Mata de Minas Gerais, com a 

semeadura em abril, o rendimento máximo foi de 2.750 kg/ha (Braga et 

al., 1997; Vieira et al., 1999a). Em Leopoldina, também na Zona da 

Mata de Minas Gerais, o rendimento máximo foi de 2.950 kg/ha. Em 

Janaúba, norte de Minas Gerais, os rendimentos variaram de 1.315 a 

2.838 kg/ha. Nesses dois últimos locais, o plantio foi feito em 16 de 

maio (Vieira et al., 1999a). Em São Paulo e Distrito Federal, os 

rendimentos podem atingir 2.800 kg/ha (Braga et al., 1992; Nascimento 

et al., 1994). 

 

Doenças e pragas 

 

 Dentre os patógenos do grão-de-bico, os que causam maiores 

prejuízos são: Ascochyta rabiei  (agente causador da mancha-de-

ascoquita), Botrytis cinerea (mofo-cinzento), Fusarium oxysporum f. sp. 

ciceri (murcha-de-fusarium), Rhizoctonia solani, Fusarium solani e 

Pythium ultimum. Os dois primeiros atacam a parte aérea; os outros, a 

região do colo e (ou) as raízes. É importante ressaltar que o grão-de-

bico também é suscetível ao mofo-branco (Sclerotinia sclerotiorum). 

Portanto, cultivos em áreas com histórico desse fungo devem ser 

evitados. A mancha-de-ascoquita e o mofo-cinzento são doenças de 

ampla disseminação nos países produtores e muito destrutivas. Deve-se 

evitar a entrada delas na lavoura utilizando-se sementes livres do 

patógeno, associado ao tratamento de sementes com fungicidas. A 

murcha-de-fusarium também é doença séria em muitos países. O fungo 

pode ser transportado com a semente na forma de clamidosporos ou 

junto com restos de cultura contaminados (van Rheenen, 1991; Braga, 

1997). Outros fungos patógenos dessa cultura são: Sclerotium rolfsii, 

Macrophomina phaseolina, Cylindrocladium clavatum, Verticillium 

albo-arietini, Uromyces ciceris-arietini, Alternaria alternata e 

Stemphylium sarciniforme (Kumar et al., 1997; Nascimento et al., 

1998). 
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 Pelo menos 16 viroses já foram identificadas como doenças do 

grão-de-bico. Não há informações de transmissão dessas viroses pela 

semente (Kaiser et al., 1990). O vírus do vira-cabeça (tomato spotted 

wilt virus) já foi constatado na região dos cerrados (Nascimento et al., 

1998). 

 As seguintes espécies de nematóides podem provocar danos ao 

grão-de-bico: Meloidogyne incognita, M. javanica, M. artiellia, 

Heterodera ciceri, Pratylenchus spp., Rotylenchus reniformis (Greco e 

Sharma, 1990). Na região dos cerrados, Sharma (1984) verificou que as 

espécies M. javanica e M. incognita podem causar sérios danos. 

 Em geral, o grão-de-bico não é muito procurado como alimento 

por insetos. Os exsudados ácidos (pH = 1,3), liberados pelos pêlos 

glandulares que cobrem a planta, repelem muitos deles. Contudo, 

algumas pragas podem causar danos consideráveis. As lagartas-das-

vagens (Heliothis spp.) e o minador-das-folhas (Liriomyza cicerina) são 

as principais pragas dessa leguminosa. Em São Paulo, Lourenção et al. 

(1989) identificaram as espécies Heliothis virescens (Fabr.) e H. zea 

(Bod.), sempre com a predominância da primeira, atacando as vagens. 

Outras pragas que podem atacar o grão-de-bico na região dos cerrados 

são: Maruca testulalis, Agrotis ipsilon e Elasmopalpus lignosellus 

(Sharma, 1984). Callosobruchus chinensis, C. maculatus, C. phaseoli e 

Acanthoscelides obtectus são pragas dos grãos armazenados (Weigand e 

Tahhan, 1990; Pacheco et al., 1994). As traças (Lepidoptera) também 

podem causar danos aos grãos. 

 

Literatura citada 

 
Allen, O.N. & Allen, E.K. (1981). The leguminosae: A source book of 

characteristics, uses, and nodulation. Madison, University of Wisconsin 

Press, p. 166. 

 

Auckland, A.K. & van der Maesen, L.J.G. (1980). Chickpea. In: Fehr, W.R. & 

Hadley, H.H. (eds.).  Hybridization of crop plants. Madison, American 

Society of Agronomy, p. 249-57. 

 



 11 

Braga, N.R. (1997). Possibilidades da cultura do grão-de-bico (Cicer 

arietinum L.) na microrregião de Viçosa, Minas Gerais: competição entre 

cultivares e nutrição mineral. Viçosa, UFV, 112 p. (Tese de doutorado). 

 

Braga, N.R. & Vieira, C. (1998). Efeito da inoculação com Bradyrhizobium 

sp., nitrogênio e micronutrientes no rendimento do grão-de-bico. Bragantia 

57: 349-53. 

 

Braga, N.R.; Vieira, C. & Vieira, R.F. (1997). Comportamento de cultivares de 

grão-de-bico (Cicer arietinum L.) na microrregião de Viçosa, Minas 

Gerais. Rev. Ceres 44:577-91. 

 

Braga, N.R.; Vieira, R.F. & Ramos, J.A. de O. (1992). A cultura do grão-de-

bico. Inf. Agropec. 16(174):47-52. 

 

Brick, M.A.; Berrada, A.; Schwartz, H.F. & Krall, J. (1998). Garbanzo bean 

production trials in Colorado and Wyoming. Ft. Collins, Colorado 

Agricultural Experiment Station, 26 p. (Tech. Bull. TB 98-2). 

 

Duke, J.A. (1983). Handbook of legumes of world economic importance. 2 ed. 

New York, Plenum Press, 345 p. 

 

Giordano, L. de B. & Nascimento, W.M. (1994). ‘Cícero’: nova cultivar de 

grão-de-bico para cultivo de inverno. Hortic. Bras. 12:80. 

 

Greco, N. & Sharma, S.B. (1990). Progress and problems in the management 

of nematode diseases. In: International Crops Research Institute for the 

Semi-arid Tropics. Chickpea in the Nineties. Hyderabad, p. 135-7. 

 

IBPGR (International Board for Plant Genetic Resources) (1985). Chickpea 

descriptors. Roma, 15 p.  

 

Jambunathan, R. & Singh, U. (1990). Present status and prospects for 

utilization of chickpea. In: International Crops Research Institute for the 

Semi-Arid Tropics. Chickpea in the Nineties. Hyderabad, p. 41-6. 

 



 12 

Kaiser, W.J.; Ghanekar, A.M.; Nene, Y.L.; Rao, B.S. & Anjaiah, V. (1990). 

Viral diseases of chickpea. In: International Crops Research Institute for 

the Semi-Arid Tropics. Chickpea in the Nineties. Hyderabad, p. 139-42. 

 

Kumar, J.; van Rheenen, H.A.; Johansen, C.; Saxena, N.P.; Haware, M.P. & 

Wightman, J.A. (1997). Growing chickpea in India. Patacheru, ICRISAT, 

56 p. 

 

Lourenção, A.L.; Braga, N.R. & Nagai, V. (1989). Comportamento de 

genótipos de grão-de-bico (Cicer arietinum L.) em relação a Heliothis  spp. 

(Lepidoptera: Noctuidae). In: Congresso Brasileiro de Entomologia, 12, 

1989, Belo Horizonte. Resumos, Belo Horizonte, Sociedade Entomológica 

da Brasil, v. 2, p. 381. 

 

Manara, W. & Ribeiro, N.D. (1992). Grão-de-bico. Ci. Rural 22:359-65. 

 

Nascimento, W.M.; Giordano, L. de B. & Bevitori, R. (1994). Avaliação de 

cultivares de grão-de-bico. Hortic. Bras. 12:93. 

 

Nascimento, W.M.; Pessoa, H.B.S.V. & Giordano, L. de B. (eds.) (1998). 

Cultivo do grão-de-bico. Brasília, Embrapa-CNPH, 10 p. (Instruções 

Técnicas 14). 

 

Nogueira, S.dos S.S.; Feitosa, C.T. & Santos, R.R. dos (1993). Nutrição 

mineral do grão-de-bico. Pesq. Agropec. Bras. 28:657-64. 

 

Nuti, P.; Mascarenhas, H. & Hymowitz, T. (1967). Investigações preliminares 

de introduções de Cicer arietinum L. (época de plantio e adaptação em 

condições normais de outono-inverno, no Estado de São Paulo). Boletim de 

Indústria Animal 24:139-145. 

 

Pacheco, I.A.; Bolonhezi, S.; Sartori, M.R.; Turatti, J.M.; Paula, D.C. de & 

Lourenção, A.L. (1994). Resistência a bruquídeos, composição em ácidos 

graxos e qualidade de cozimento das sementes em genótipos de grão-de-

bico. Bragantia 53:61-74. 

 



 13 

Rupela, O.P. & Beck, D.P. (1990). Prospects for optimizing biological 

nitrogen fixation in chickpea. In: International Crops Research Institute for 

the Semi-Arid Tropics. Chickpea in the Nineties. Hyderabad, p.101-3. 

 

Rupela, O.P. & Saxena, M.C. (1987). Nodulation and nitrogen fixation in 

chickpea. In: Saxena, M.C. & Singh, K.B. (eds.). The chickpea. 

Wallingford, CAB International, Aleppo, ICARDA, p. 191-206. 

 

Saxena, M.C. (1990). Problems and potential of chickpea production in the 

Nineties. In: International Crops Research Institute for the Semi-Arid 

Tropics. Chickpea in the Nineties. Hyderabad, p.13-25. 

 

Scholles, S.; Mendes, N.G.; Dhein, R. & Pereira, J.S. (1986). Potencial de 

fixação de N2 e competitividade de estirpes de Rhizobium sp. em cultivares 

de Cicer arietinum L. (grão-de-bico). In: Reunião Latinoamericana sobre 

Rizobium, 12, Campinas, 1986. Anais, Campinas, IAC, p. 97-102. 

 

Sharma, R.D. (1984). Algumas informações sobre a cultura do grão-de-bico 

(Cicer arietinum L.). Planaltina, Embrapa/CPAC, 20 p. (Circular Técnica 

18). 

 

Silva, W.L.C. & Nascimento, W.M. (1995). Manejo da irrigação para grão-de-

bico nos cerrados do Planalto Central do Brasil. Hortic. Bras. 13:116. 

 

Singh, K.B. (1997). Chickpea (Cicer arietinum L.). Field Crops Res. 53:161-

70. 

 

Singh, U. (1985). Nutritional quality of chickpea (Cicer arietinum); current 

status and future research needs. Qualitas Plantarum Plant Foods for 

Human Nutrition 35:339-51. 

 

Singh, R.P. & Das, S.K. (1987). Management of chickpea and pigeonpea 

under stress conditions, with particular reference to drought. In: 

International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics. 

Adaptation of chickpea and pigeonpea to abiotic stresses. Hyderabad, p. 

51-61. 

 



 14 

Sosulski, F.W. & Holt, N.W. (1980). Amino acid composition and nitrogen-to-

protein factors for grain legumes. Can. Jour. Plant Sci. 60:1327-31. 

 

Summerfield, R.J.; Roberts, E.H. & Hadley, P. (1987). Photothermal effects 

on flowering in chickpea and other grain legumes. In: International Crops 

Research Institute for the Semi-Arid Tropics. Adaptation of chickpea and 

pigeonpea to abiotic stresses. Hyderabad, p. 33-48. 

 

Van Rheenen, H.A. (1991). Chickpea breeding – progress and prospects. Plant 

Breeding Abst. 61:997-1009. 

 

Vavilov, N.I. (1949/50). The origin, variation, immunity and breeding of 

cultivated plants. Chronica Botanica 13:1-366. 

 

Vieira, R.F.; Resende, M.A.V. de & Castro, M.C.S. de. (1999a). 

Comportamento de cultivares de grão-de-bico na Zona da Mata e Norte de 

Minas Gerais. Hortic. Bras. 17:166-70. 

 

Vieira, R.F.; Resende, M.A.V. de & Vieira, C. (1999b). Leopoldina: primeira 

cultivar de grão-de-bico para Minas Gerais. Hortic. Bras. 17:257-8. 

 

Voss, M.; Calegari, A, & Ribeiro, P.G.F. (1987). Resposta de grão de bico à 

inoculação com rizóbio sob dois níveis de calagem. Londrina, IAPAR, 7 p. 

(Informe da Pesquisa 74). 

 

Weigand, S. & Tahhan, O. (1990). Chickpea insect pest in the Mediterranean 

zones and news approaches to their management. In: International Crops 

Research Institute for the Semi-Arid Tropics. Chickpea in the nineties. 

Hyderabad, p. 169-75. 

 

Zambra, J.E.G.; Dhein, R.A. & Viau, L.V.M. (1991). Produtividade e 

estabilidade de produção de genótipos de grão-de-bico (Cicer arietinum 

L.) na região noroeste do Rio Grande do Sul. Ijuí, CONTRIJUI, p. 75-7.  


