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o feijao macassar, caupi ou feijao-de-corda e uma cultura
amplamente difundida no Piaui, sendo cultivado em todas as micror
regioes homogeneas do Estado. Em 1Qal, ocupou uma area de 219.036
ha e contribuiu com 16,4% da renda agricola bruta estadual.

E essencialmente uma cultura de subsistencia, explorada na
sua maioria por pequenos produtores, constituindo-se numa de suas
principais fontes de emprcgo e renda, alem de suporte alimentar
basico tanto para a popula~ao rural como para a urbana.

Embora ocupe 20,Q% da area cultivada com lavouras, sua pr£
dutividade e muito baixa, tendo sido de l6Q kg/ha no ana agricola
de lQaO/81. lsto se deve, entreoutrosj fatores, ao baixo po·te?cial
produtivo des variedades 10cais, ao~)~ais variados sistemas de
consorcia~io com outras culturas, aliada a sua a1ta suscetibili
dad~. as principais pragas e doen~as do Estado.

lpesquisa parcialmente ·f·i-nanciadacom recursos do POLONORDESTE
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Corn 0 intuito de rnelhorar 0 padrao do gerrnoplasrnaatualme~
te utilizado pelos produtores, em termos de sanidade, resist;ncia
a pragas e maior potencial produtivo, a EMBRAPA/Unidade de Execu
~80 de Pesquisa de Ambito Estadual de Teresina, lan~ou a cultivar
BR-l-Poty em colabora~ao com 0 Centro Nacional de Pesquisa de Ar
roz e 'eijio - CNPAF. Esta cultivar i a linhagem CNCx 27-2E, a
qual foi obtida do cruzamento da cultivar Pitiuba, atualmente re
cornendada para 0 Piaui e possuidora de aropla adapta~ao, com a
TVu-4l0, procedente do International Institute of Tropical Agric~
ture-IITA, localizado na Nigeria. 0 cruzamento foi realizado em
1978 no CNPAF/EMBRAPA, Goiania, onde tambim foi cultivada a ger~
~ao Ft. A partir da gera~ao F2 os trabalhos forarn realizados no
Piaui, pela UEPAE de Teresina em colabra~ao com 0 CNPAF.

A cultivar" possui habito de crescimen.to indeterminado, Cl.

clo midio e gra0s de cor marrorn e tamanho midio. Apresenta inser
~ao de vagem no nivel e acima da folhagem e em fun~ao das conui
~oes de urnidade do ambiente e fertilidade do solo pode exigir ma
is de uma colheita. Tem exce1ente eanAc~~e·~ de rebrota. Na Tabe
la 1 sac anresentadas algumas caracteristias dessa cultivar.

TABELA 1. Caracteristicas botanicas e agronomicaR da cultivar de
feijao macassar BR-I-Poty.

- Habito de crescimento
- Tipo de porte
- Flora9,8o midia (dias)
- Cornprim~nto da vagem (cm)
- N9 de sementes por vagern
- Forma de vagem
- Cor das sementes
- Peso de 100 sementes (g)
- CicIo (dias)

Indeterminado
Semi-enramador
42-48
17
17
Espada
Marroro
15
70-80



Nas avalia~~es de rea~ao is doen~as realizadas na UEPAE de
Teresina. tanto em condi~~esde;campc como em casa de vegeta~ac.
a cultivar mostrou-se pcrtadora'd~ resist;ncia ao virus do mosai
co rugosa do caupi. do grupo Potyvirus. transmitido por pulgao e
aos fungos Erysiphe poligone (oidio) e Uromyces vign~e (ferrugem).

A cultivar foi avaliada em condi~~es de seq.ueiro. em mono
cultivo. nos municipios de Teresina. Batalha. Sao Miguel do Ta
puio. Regenera~ao e Sao Juliao. em cons6rcio com milho em Bata
lha. Oeiras e Eliseu Martin~. e sob irriga~io por aspersao. em mo
nocultivo em colabora~io com 0 DNOCS/1~ Diretoria Regional-Piaui.
nos municinios de Teresina. Luzilandia. Piripiri e Cristino Cas
tro.

As avalia~~eslforam realizadas no periodod~~1980 a 1983.
no qual as precipita~~es pluviais no Piaui foram abaixo da miJia
e mal distri~uidas. Essas ocori;ncias. sem duvida. limitaram as
nrodu~~es de sequeiro. mesmo assim. a cultivar apresentou urn g~
nho de 49% em rela~ao a testemunha em cultivo solteiro. Em culti
vo irrigado a variedade apresentou um ganho de 16% em r~la~io a
testemunha (Tabela 2).

A cultivar BR-l-Poty. em consorcio. nao apresentou urn bom
rendimento em rela~io a testemunha. havendo uma queda de rendime~
to na ordem de 24% e de aproximadamente 50% com rela~io ao culti
vo solteiro de sequeiro e irrigado. ( Tabela 2 ).

Em fun~io dos municipios em que foi ava1iada. a cultivar i
recomendada para as microrregioes homog;neas de Campo Maior. Tere
sina. Medio Parnaiba Piauiense. Baix~es Agrico1as Piauienses e
F10riano.

Recomenda-se 0 ~ltf~a~mt\@ljtode 0.70 x 0.40m com 3 a 4 set:len
tes por cova ou 0.70m entre fi1eiras com 8 a 10 sementes por me
tro linear. Esses sao espa~~~" basicos e podem ser ajustados.
principalmente. em fun~io do tipo de solo.



TABELA 2. Comportamento produtivo da cu1tivar de feijao macassar
BR-1-Poty e de suas respectivas testemunhas no Estado do
Piaui. 1980 - 1983

• S01teiro
Media (kg/ha)
N9 de ensaios
N9de loeais
indiee de ganho (%)

629
1i
5

149

420
11

5

100

Media (kg/ha)
N9 de ensaios
N9 de loeais
indiee de ganho (%)

363
5

3
76

480

5
3

100

Media (kg/ha)
N9 de ensaios
N9 de 10eais
indice de ganho (%)

1. 169

11

4
116

1.005

11

4

100


