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A Regio Norte participa com menos de 2% da produço brasi 

leira de feijo. Pha8eoZu4 e de caupi. (VLgiwt) , sendo que o Estado do 

Pari contribui com mais de 50* desse total, seguindo-se os Estados de Ron 

d6nia, Acre e Amazonas, com 25*, 17* e 8*, respectivamente.A produço 

do Amapí é insignificante, nem sendo considerada para efeito decilcu 

lo da produçio regional. 

Apesar da pouca expresso da produçio de feijio caupi do Ama 

pé, •a nível territorial, seu cultivo constitui-se num dos principais 

componentes dos sistemas de produçio em uso, sendo uma das mais impor 

tantes fontes de proteína vegetal consumidas pela populaçio, notada 

mente, da zona rural e da periferia dos centros urbanos. 

Tanto a produço como a produtividade média local, cerca de 

500kg/há, sio consideradas baixas, fazendo com que o Amapé importe 

quantidades significativas desse produto, com vistas ao atendimento 

da demanda interna. Para tanto, tem contribuído a falta de cultivares 

adequadas, a falta de sementes de boa qual idade, as dificuldades de 

crédito ao produtor e o preço relativamente alto da produçio. 

Visando contornar parte desses probelmas, que t&m limitado 

a expansio da cultura no Territ6rio, a EMBRAPA vem conduzindo exper! 

En99-Agr9, M.Sc., EMBRAPA/Unidadede Execuçio de Pesquisa de Âmbito Terri 

tonal deMarpã (UEPAT de Macapi), Caixa Postal 10, CEP 68.900, Macapi, AP. 

ConoetiÇO de cultivares 

1954 	 FL-PP-15757 	31sta, EMB RA PA/U E PAT de Maca pi. 

Uliltilulil 	11111 1111! IItIUI lltIlllluhIllI (Bit 11111 1111MB IIB 
AI-SEDE 50807-1 

ricardo.costa
Rectangle

ricardo.costa
Rectangle



- 	 1 l• AAAIR Í-fl 

rr3UUI.WA clvi flI'ILJMIVICPI 

27 	Setembro 	1984 

mentos, onde esto sendo testados genótipos de diferentes hébitos de 

crescimento, com vistas a identificação de cultivares com boas carac 

terísticas de produtividade e resistência a pragas e doenças e adaptã 

veis às condiçes edafo-climéticas do Amapé. Com  esse objetivo foram 

estudados, no Campo Experimental de Mazagão, as cultivares de feijão 

caupi mostradas na Tabela 1. 

O experimento, instalado em blocos ao acaso com quatro repe 

tiç6es, foi conduzido em solo de mata do tipo Latossolo Amarelo tex 

tura média, cuja 'anâlise química revelou 4,8 de pH, 2ppm de fósforo, 

12pprn de potéssio, 1,3me de célcio mais magnésio, l,Sme% de alumínio 

e 3,63 de matéria orgânica. Por ocasião da semeadura foram aplicados 

60k9/lia de P 2 0 5  (superfosfato triplo) e 40k9/ha de 1(20  (cloreto de po 

tissio). A semeadura foi feita no espaçamento 80cm x 30em  e após 	o 

desbaste, feito quinze dias após a emergência, foram mantidas 	duas 

plantas por cova. 

Os resultados obtidos são mostradas na Tabela 1. 

Os genó'ipos em teste atingiram a floração média (quando 50 

das plantas de uma mesma parcela emitiram suas primeiras flores) a 

partir de 41  dias (linhagens CNCx 24-21E e CNCx 87-12E) e se estende 

ram até 56 dias (Cultivar Seridó) após a semeadura. Esses materiais 

também foram os responsiveis pelos extremos mínimo (47 dias) e miximo 

(61 dias), respectivamente, para que fosse alcançado o estigio defru 

tificação média. 

	

o nGmero médio da vagem por planta variou de 2 (Seridó) 	a 

8 (Climax CR e CNCx 105-25E), enquanto que o comprimento ficou entre 

15cm (CNCx 88-012E e CNC 0434) e 20cm (Seridó). Por outro lado, o nü 

mero médio de senientes por wagem variou de 11 (Seridó) a 14 (CNCx 24-

SE, CNCx 24-21E, CNCx 87-12E e Pitiüba). 

O peso de 100 sementes, com nível de umidade corrigido para 

11*, variou de llg (Climax Ca) a 22g (Seridó). 

Os dados de produtividade média de grãos, a 11% de umidade 

residual, variaram de 1.056kg/ha (CNCx 24-21E) a 373kg/Pia (Seridó). 

A cultivar Branquinho, testemunha experimental, produziu em média 783 

kg/ha, e a cultivar Pitiõba, que ji vem sendo utilizada nos sistemas 

de produção local, alcançou um rendimento médio de 966kg/lia. As linh! 
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gens que apresentaram melhor perfQrmance produtiva (CNCx 24-21E, CNN 

1 05-25E e CNC O434) superaram a Ôid ia local em, respectTvamente, 111,1, 

106,5 e 105,2, e apresentaram um rendimento médio de colheita em 

torno de 67%. L!;I função dos resultados alcançados conclui-se que es 

tes gen&tipos csto se revelando como bastante promissores para utiH 

zaço pelo setor de produço local. Por outro lado, as cultivares Pi 

tiLba e Branquinho, ainda se censtituem boas alternativas e podem cmi 

tinuar sendo indicadas para cultivo no Território. 
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