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o feijao macassar e uma das culturas mais importantes
do Piaui, sendo cultivada em todas as suas microrregioes homoge
neas. Segundo a FundaQ80 IBGE (1979), 0 feijao macassaf contri
buiu, em 1979, com 18,6% da renda agricola bruta estadUalJ ocupou
uma area de 156.561 ha com uma prodU98o de 41.157 t, portanto,com
urn rendimento de 263 kg/ha.

No Piau! existe urn grande numero de cultivare6 de fei
jao macassar, as quais apresentam urna grande variaQab ~uanto aos
valores agronomico e comercial. Essas cwltivarea 10cais,!:\talvez
devido aos muitos anos de cultivo, algumas com mais de 50 anos,
s80, em sua maioria, suscept!veis as doen9as e pragas que ocorrem
no Estado. Tal fato, limita a expressao do potencial de produ9ao
das mesmas e, juntamente com outros fatores, concorrepara a bai
xo rendimento da cultura.

A UEPAE de Teresina, atrav8s de seu programa de pesqu!
sa com essa cultura, vem avaliando as potencialidades das cultiva
res locais mais importantes, introduzindo cultivares 8 linhagens
de outros estados e do exterior e, em colaboraQao com 0 Centro Na
cional de Pesquisa de Arroz e Feijao - CNPAF/EMBRAPA, vem eriando
novas cultivares. Com esse trabalho. objetiva-se identificar mate
riais com tOlerancia ou resistencia as doenQas e pragas comuns no
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Estado e com potencial de rendimento superior aqueles atualmente
cultivados.

Como primeiros resultados. foram identificeras. no ge~
moplasma nordestino. as cultivares 'Quarenta Dias'. 'Pendanga'
'Sempre Verde' e 'Pitiuba'. todas com born padrao de rendimento,
com graos de boa aceitaQao comercial e bem adaptadas as condiQoes
de ambiente do Piau!.

Em cultivo solteiro. as cultivares 'Quererta Dias' e
'Pendanga' foram avaliadas nos municfpios de Teresina. Batalha.
Sao Miguel do Tapuio. Elesbao Veloso. ValenQa do Piau!. Deiras.
Picos. Pio IX e Sao Juliao; a 'Sempre Verde' nos municipios de Te
resina. B~talha. Q9iras. Picos. Sao Juliao e Francisco Santos; e
a 'Pitiuba', nos municfpios de Teresina. Batalha. Sao Miguel do
Tapuio. Elesbao Veloso. Oeiras. Picos, Sao Juliao e Francisco San
tos. Em consorcio com milho as quatro cultivares foram avaliadas
nos munic!pios de Teresina. Batalha e Elizeu Martins. Na maioria
desses munic{pios, epresentaram urn born n{vel de rendimento. geral
mente superunLo uS testemunhas 10cais. Apresentaram tambem urn n!
vel razoavel de tolerancia as doenQas que ocorrem no Estado. pri~
cipalmente as viroses, sofrendo perdas mais serias apenas quando
infectadas ate a tereeira semana apos a emergencia das plantulas.
Na Tabela 1. sac apresentados os rendimentos medios das cultiva
res recomendauas e 09 suas respectivas testemunhas.

Vale salientar que 0 ext into Instituto de Pesquisa Agr£
pecuaria do Nordeste - IPEANE (1972), com base em resultados pr~
liminaros 89 8xtinta EstaQao Experimental de Teresina - EET, reeo
mendou ~3 cultiveres 'Pendanga' e 'Sempre Verde' para a mierorre
giao homogeneu dos BaixDes Agrlcolas Piauienses. A EMBRAPA (1976).
com base nos dados da EET e nos seus primeiros resultados, reco
mendou ClB cu 1tivares 'Quarenta Dias', 'Pendanga '. 'Sempre Verde' e
'Pitiuba' para a Zona Fisiografica da Ibiapaba. Nessas duas opo~
tunidades nao houve oferta suficiente de sementes. mesmo assim es
sas cultivar8s tiveram uma pequena disseminaQ80 no Estado.

Nos anos posteriores a 1976, apesar das irregularidades
climaticas ocorridas. SGsas cultivares mantiveram um bom n!vel de
rendimento, em varios locais, 0 que justifica uma ~. rrmCO~eDaeQaO
mais ampla das mesmas. Portanto. com base nos munic!pios onde fa
ram avaliadas 8;0 rGCOmOnd3das para as seguintes microrregi6es.



TABELA 1. Rendimento media das cu1tivares 'Quarenta Dias', 'Pendanga',
'Sempre Verde' e 'Pitiuba' em re1a9aO as medias de suas res
pectivas testemunhas.

Sistema de cu1tivo

Soltairo Consorciado
N9 de N9 de Rendimen Dasvio N9 de N9 de Rendimento me Dasvio padraoano!;'\ansaios to media padrao anos ensaios dio (kg/haJ-:-

(kg/haJ (kg/ha) Feijao Mi 1ho](F eij ao Mi1ho

Quarenta Dias 9 29 861. 5 491.8 2 5 860,6 1292,4 511,7 937,1
Testemunha 9 29 522.1 407,1 2 5 448,4 1415,6 260,6 791,9

Pendanga 10 27 853,8 534,2 2 4 711,2 1356,0 389,9 1005,3
Testemunha 10 27 565,6 408,4 2 4 513,2 1299,0 250,0 863,7

Sempre Verde 8 16 649,3 362,2 3 7 628,4 972,4 300,1 778,4
TestGf;lunha 8 16 344,0 197,0 3 7 342,0 643,0 228,4 485,3

Pitiu'"'a 6 17 744,8 553,9 3 7 649,0 890,2 297,6 648,6
Testemunha 6 17 421,7 356.8 3 7 342,0 643,5 228,4 485,3
---
II Cu1tivar 'Centra1mex'



'Quarenta oias'. 'Pendanga' e 'PitiUba': Microrre
gi5es homog~neas de Teresina. Campo Maior. Valenga do Piau! e Bai
xoes Agr{colas Piauienses.

'Sempre Verde': Microrregioes homog~neas de Teresina.
Campo Maior e Baixoes Agricolas Piauienses.

As cultivares 'Quarenta oiasl e 'Pendanga' apresentam
urn per{odo de florag8o curto e. por conseguinte. maturagao prat!
camente uniforme. permitindo que com urna colheita se obtenha mais
de 70% da produg8o. Esses duas cultivares al~m de bem adaptadas a
solos de baixa a m~dia fertilidade. onde tradicionalmente se cuI
tiva feijao no Piau!. tambom apresentam born comportamento em "so
105 de baixoes". E0ja em eultivo solteiro ou em eons6reio com mi
Iho. em v~rzeas onde a 38mc2dura zeralmente ~ feita ap6s a colhei
ta do arroz e em cultivo irrizado.

As cultivares 'S8mp~e Verde' e ~Piti~ba' apresentam urn
perfodo de floragao mais prolongado e geralmente exigem de uma a
tres colheitas. dependendo d9S condigoes de umidade do ambiente.
Se a maturaQao oeorre em poriodo ehuvoso. as eolheitas devem ser
mais frequentes de modo u ~8du7ir 0 tempo de permanencia do mate
rial seeo no campo 9 8vitar ~~8 a qU21idade dos graos seja prej~
dicada pel a umidade do f':"r:':.en:-,8.Ambas as cultivares sao bem ada£.
tadas a diversos tipes de SC'03. entretanto. em "solos de bai
xoes". f~rteis e ricos 8~ m~~6ria organica. elas crrrc~ 0 risco
de terem urn desenvolvimG~to j2~~tativo excessivo em detrimento da
produQao de graos. em C280 [j,~ const5rcio. prejudicando tamb~m a
produQ80 do consor~c. Pera 8SSS tiro de solo devem ser preferidas
as cu1tivares 'QuerentFl Da':1s' G 'Pendanga' q1,8 nao apresentam
grande desenvolvirnento vcg9ta~ivo e respondem bem ~ ~ffertilidade
do solo.

Na Tabela 2. sac apresentadas algumas
das cuitivares recomendadas.

Des pa Qamen t 0 ~ G II t rod 8 um sisterna d e cuI t iv 0 • bas ica
me"te. e funQ80 do porte da cultivar. Em eultivo solteiro. para a
'Quarenta oias' e a 'Pendanga' que sao de porte tipo 2 (moita) e
recomendado 0 espaQamento de 0.10m X O.40m com 3 a 4 sementes por
cova au O.70m entre linhas com 8 a 10 sementes por metro iinear.
Para a 'Sempre Verde' e a 'PitiGba'. que s~o de onrte tipo 4 ( en-



ramadoras) 0 espa~amento deve ser de 1.Om c 0.50m com 3 a 4 seme~
tea par cava au 1.Om entre fileiras com 8 a 8 sernentes par metro
linear. No·consorcio com milho para 'Quarenta Oias' e ' Pendanga'
(tipo 2). recomenda-se 0 espa~amento de 1.80m x 0.40m para 0 m!
lho e 0.80m x 0.30m para a feijao. colocando-~e duas fileiras de
feijao entre duas de milho. de modo que as fileiras adjacentes de
feijao fiquem a 0.80m entre 5i, e guardem e5sa mesma distancia
das fileiras laterais de m1lho (Figura 1 (a)). Para a 'Sempre Ver
de' e a 'Pitiuba' (tipo 4). recomenda-se 0 espa~amento de 2,0 x
O,SOm para a milho e 1,Om x O,SOm para 0 feijao. colocando-se duas
fileiras de f~ijao entre duas de milho. de modo que as fileiras
adjacentes de feijao fiquem a 1.Om entre si e guardem a distancia
de O,Sm das fileiras latera1s de mi1ho (Figura 1 (b)). No conso~
cia a recomendat;ao e tambem de 3 a 4 sementes par cova parerambas as
culturas. Vale sa1ientar que esses sac espat;amentos basicos e P£
dem sofrer ajustes. principalmente. em funt;ao do tipo de solo.

Caracterfsticas Cu1tivares
Quarenta Oias Pendanga Sempre Verde Pitiuba

Hapito de crescimento indeter. indeter. indeter. indeter.
Tipo de porte 11 2(moita) 21 4 (enram.)2(moita)- 4 (enramador)-
Ciclo (dias) 80-70 70-80 80-90 80-90
Cor da flor vio1eta vio1eta vio1eta vio1eta
Comprimento da vagem (cm) 17 19 20 24
N9 de sementes/vagem 14 17 15 17
Cor das sementes creme creme esverdeado creme
Peso de 100 sementes (g) 15 . 14 19 22

l! Porte tipo 2 (moita) - ramos principal e 1aterais curtes, com as late
rais aproximadamente perpendicu1ares ao principal, gera1mente nao tocam
T'a solo.

21 ~ot~E1i·tipo4 (enramador) - ramos principal e 1aterais 10ngos. com as r!!.
mos 1aterais inferiores tocando 0 solo e apresentando clara tendencia pa
ra apoiarem-se em suportes verticais.

Como recomendam Araujo & Cardoso (1980), e importante
que as produtores semeiem duas a tras cu1tivares de cic10s dif~



rentes, (preoD6e~~intermmdi~r10 e tardio), tanto no cultivo sol
teiro como no consorcio. Por terem ciclos diferentes, os periodos
criticos de exigencias hidricas das cultivares oeorrom ~m epocas
diferentes, de modo que uma irregularidade climatica ou de outra
natureza, dificilmente afetara igualmente a todas elas. Desse mo
do, sao reduzidos os riscos de perda total da colheita. As culti

c1c10s que variam de 60 a 90 dias.
Sementes basicas das quatro cultivares recomendadas fo

ram entregues ao Servi90 de Produ9ao de Sementes Basicas do Pi
Buf, para mUltiplica9Bo.

a,6m a,6m O,5m 1,Om
x 0 0 x X 0 0 x

a,3m O,Sm
0 0

0,4m
x x x 0 0 x

0 0

(a) x 0 0 x (b) x 0 0 x

0 0
x x x 0 0 x

0 0

x 0 0 x x 0 0 x

FIGURA 1. Esquema de consorcio: (a) cultivares tipo 2 e (b) culti
vares tipo 4 (x-milho, o-feijao).
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