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No Nordeste brasileiro, particularrnente nas areas semi-
aridas, 0 feijao (Vigna unguiculata (L.) Walp.) destaca-se como
uma das principais fontes de proteina vegetal das populacoes ru
ral e urbana desempenhando importante papel socio-economico.

No Piaui, 0 feijao macassar e cultivado praticamente em
todo 0 estado, havendo urn grande nUmero de cultivares locais. A
grande maioria desses materiais foi introduzida ha muitos anos,
tendo side subrnetida apenas a selecao natural e para qualidade de
grao e de vagem, normalrnente feita pelos produtores, implicando
na suscetibilidade a maiaria das doencas e pragas que ocorrem no
estado, senda esta urn dos fatores limitantes da produtividade. En
tre as doencas, as causadas por virus sac mais importantes. Seus
efeitos sac mais drasticos nas cultivares mais suscetiveis, podeQ
do reduzir a producao de graos em ate 72%.

Diante disso, considerando que no Piaui ocorrern varios
tipos de virus, 0 rnelhoramento varietal visando a obtencao de cuI
tivares com resistencia multipla as viroses, com elevado padrao
de rendirnento e corn boa qualidade de sernente, assume elevada im
portancia. ~ em consonancia com esses objetivos que a Unidade de

1pesquisa financiada com recursos do Projeto Nordeste, a partir
de 1986.
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Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Teresina (UEPAE de Te
resin~vem conduzindo seu programa de melhoramento de feijao ma

A cultivar BR 10 piau!, foi obtida de cruzamento reali
zado na UEPAE de Teresina, em 1982, entre a cultivar CNC 0434, op
tida de material introduzido do International Institute of Tropi
ca1 Ag"ricu1ture (IITA) pelo Centro Nacional de Pesquisa de Arroz
e Feijao (CNPAF) e a cultivar TVu 612, tambem procedente do IITA
e introduzida no Brasil atraves do Centro de Ciencias Agrarias
(CCA) da Universidade Federal 'do Ceara (UFC).

A cultivar BR 10 Piaui, apresenta resistencia ao virus
do mosaico rugose do caupi, ao virus do mosqueado severo do caupi.
do grupo Potyvirus, ao virus do mosaico severo do caupi, do grupo
Comovirus, e ao virus do mosaico dourado do caupi, do grupo Gemi
nivirus. Reune portanto, em si, as resistencias presentes nas cuI
tivares parentais. Alem dessa importante caracteristica essa cuI
tivar possui boas caracteristicas agronomicas com vagens e semen
tes na faixa de preferencia de produtores e consumidores (Tabela
1) •

TABELA 1. Caracteristicas da cultivar de feijao macassar BR 10 Pi
aui.

Habito de crescimento
Tipo de porte
NUmero de dias para floracao
Cor da flor
Nivel de inserCao das vagens
Cor de vagem seea
Comprimento medio da vagem
Niimero medio de sementes par va<Jem.
Peso medio de 100 graos
Cor das sementes
Nfrmero de dias para 10 colheita

Indeterminado
Semi-enramador
40 a 45
violeta
Acima da folhagem
Amarelada
21 em
14
19 9
Marrom
65 a 70



Nas avaliacoes de rendimento, em solos nao adubados, a
tBR 10 Piaui', apresentou produtividades que variaram de 361a 886
kg/ha, com uma media de 607 kgiha. Esses rendimentos foram sU'P:c~

riores as testemunhas locais numa faixa que variou de 45 a 288%,
com uma media de 72%.

o ganho medio de rendimento de 72%, aliado as boas ca
ractefisticas agronomicas e principalmente a resistencia miiltipla
a virose, que nao existe nas cultivares locais, justifica sua re
comendacao para 0 Piaui.

A cultivar BR 10 Piaui foi avaliada no Estado do Piau!,
nos municipios de Teresina, Monsenhor Gil,<.egeneracao, Oeiras,
Flores do Piaui, Elizeu Martins e Parnaiba. Devendo ser usado 0
espacarnento de 0,70 x 0,40m com tres a quatro sementes por cova
ou 0,70m entre fileiras corn oito a dez sementes por metro linear.
Sendo basicos esses espacarnentos podem ser ajustados, principal
mente, em funcao da textura do solo.

OBS: Para obtencao de amostras de sementes
solicitar ao seguinte endereco:
EMBRAPA!UEPAE de Teresina
Programa de Feijao Macassar
Caixa Postal 01
Fone: (086) 225-1141 ou 225-1611
CEP 64.000 - Teresina-Piaui


