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Piaur, como em outros Estados das regioes Norte e Nor
se cultiva feijao macassar, a preferencia de produtores

e consumidores e, principalmente, por graos de tegumento creme
branco. Entretento, a nlvel de prppriedede e, mais raramente, a
vel de mercado, encontrem-se tambem, entre outros, tegumentos
queado, creme-branco 8 vermelho (vinagreJ.

Cultivares de feijao macassar com graos de tegumento pre
to, embora existem em algumas cole90es de entidades de ensino e pes
quisa, nao sac encontradas a nlvel de produtor e, por conseguinte,

palmente nos mercados das cidades de medioe grande porte, ao lad
do feijao macassar, com tegumento das cores tradicionais, geralme
te, encontra-s8 feijao comum (Pha~eoiu~ vuigan~~ L.J de tsgument
preto, quese sempre, comprado de outras regioes e as vezes
do.

Portanto, diante des sa demanda de feijao comum de cor pr
ta no Nordeste e de grande escassez deste tipo de feijao no mercad
brasileiro, surge a oportunidade para a introdu9Bo do feijao meca
sar de tegumento preto no mercado nordestino, e talvBz~ a media 0

longo prazo nos mercados do suI, 0 que sem d0vida tornara esse tip
de feijac uma nova e importante alternativacde procu9ao para os pr



: PESQUISA EM ANDAMENTO :J.dutores das areas semi-aridas do Nordeste.
Visando selecionar genotipos de feijBo macassar de tegume~

to preto com caracteristicas de porte, cicIo e tamanho de vagens
dentro drrs,.padroes preferidos pelos produtores e com graos assemelha
dos ao de feijao comum, foi conduzido em Teresina-Piaui urn ensaio
envolvendo 30 cultivares e linhagens com graos da referida cor.

Foi usado 0 delineamento latice 6 x 6 com tres repetiQoes,
tendo-se como testemunhas duas cultivares de tegumento creme, duas
de tegumenta brenco e duas de tegumento vermelho (vinagre). As pa~
celas tiveram uma'area util de 4m2 e foi usado 0 espaQamento l,Om x
O,5m ~om duas plantas par cova. A analise de fertilidade2 do - solo
da area onde foi cQnduzido 0 ensaio apresentou as seguintes resul

++ ++ ++,tados: 5 ppm de P, 18 ppm de K, 1,7 mE% de Ca + Mg , 0,3 Al e

da floraQBo, para a maioria dos gen6tipos, entre 25/03 e 05/04/81 ..
A ocorrencia de uma estiagem antes da floraQBo e as baixas precip~
taQoes no periodo de frutificaQao (Tabela 1), somadas a baixa fert~
lidade do solo, contribuiram para a obtenQBo de baixos rendimentos.

TABELA 1. PrecipitaQBo pluvial e numero de dias com chuva, par mes
no periodo de janeiro a maio de 1981.

~
N9 de dias com chuva

Meses PrecipitaQBo
17 sem. 27 sem. 3~ sem. 4~ sem. (mm)

Janeiro 6 3 6 6 342,2
Fevereiro 2 2 1 31,4
MarQo 4 5 6 330,7
Abril 6 1 1 55,9
Maio 1 3 1 17,9

A media do ensaio foi de 137,6 kg/ha, com 14 genotipos pro
duzindo acima dessa media; foram 12 de tegumento preto e as testemu

Desses genotipos, 10 superaram a cultivar 'Pitiuba' (150 kg/hal, e
apenas cinco superaram a cultivar 'Quarenta Dias' (212,5 kg/he). Na



Tabela 2, sac apresentadascaracteristicas dos genotipos que S8 des
tacaram no ensaio, e que, ao lade de rendimentos superiores a media
do mesmo, apresentaram bom tamanho de vagem, e graos de forma e ta
manho com boas perspectivas de mercado.

TA6ELA 2. Caracteristicas agronomicas de alguns genotipos promiss~
res de feijao macassar de tegumenta preto.

Cultivar ou liIFI0rat;ao\ Tipo I,icomp. N9 graos P~:o
me d ia Ide vag em po r I 100nhagens I(dias) jPlantaj, (cm) ,.vagem. praos

CNC x 112-05E
CE 141

CNC x 88-o12E
CNC x 97-o7E

I CNC x
I CNC x
IM-d,I e ~a

I
106S:

I

85-o15E
114-01C

Rend.
de

grao
(kg/ha)

% da me
dia do
ensaio

56 R 19 18 17 300,0 218,0
55 SR 17 15 18 277,5 201,6
54 SE 22 19 18 258,3 187,7
56 R 24 21 20 200,0 145,3
58 R 18 16 20 150,0 109,0
54 ·SR 19 17 20 145,5 105,7

137,6 100,0

R - Ramador
SR - Semi-Ramador
SE - Semi-Erecto

1969' e 'V-Chinigra' apresentaram rendimentos abaixo da media do en
saio, entretanto, por suas caracteristicas de vagens e graos devem
ser reavaliados.


