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A area com agricultura irrigada no Piaui vem crescendo a cada ano. Nos sistemas de produyao
irrigados onde se utilizam culturas anuais, 0 caupi esta se constituindo num importante componente.
A produyao de entressafra e de grande importancia para 0 produtor, por varias raz5es, entre elas
podem ser citadas: a boa qualidade do produto, uma vez que a maturidade se da no periodo seco; a
baixa oferta nesse periodo; e a grande demanda por sementes. Esses fatores possibilitam a obtenyao
de excelentes preyOS para 0 produto.

Desse modo, 0 feijllo, uma cultura de ciclo curto que permanece de 60 a 80 dias no campo, e
uma opyao bast ante rentavel para os produtores, possibilitando 0 cultivo de duas a tres safras par
ano. Nesse contexto, a escolha da cultivar a ser utilizada e a qualidade das sementes sao decisivas
para 0 sucesso da lavoura. Como resultado de pesquisa, a Embrapa Meio-Norte recomenda para 0
Piaui a cultivar Monteiro que tern born potencial de rendimento e tipo de grao de boa aceitayao
comercial no mercado piauiense.

A cultivar Monteiro e uma populayao local uniforme que foi introduzida da regiao Norte,
possivelmente do estado do Para, no municipio de Piripiri-Piaui, na decada de sessenta. Pela
excelente qualidade de grao, tanto visual como culinaria, rapidamente conquistou ampla faixa do
mercado de feijao caupi na regiao. Desde entao, varios produtores passaram a preservar suas
sementes e a aperfeiyoar suas qualidades atraves da eliminayao das plantas atipicas presentes na
populayao.

Vma das melhores sementes da populayao Monteiro encontra-se na Fazenda Caiyara, em
Piripiri, PI, pertencente ao produtor Waldeci Jose de Souza. Nesse material, foi feita uma seleyao,
eliminando-se graos e plantas atipicas, para obtenyao das sementes para os ensaios de competiyao da
Embrapa Meio-Norte (Tabela 1).
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Caracteristicas da planta
Habito de crescimento
Porte

Tipo de folha
lnicio do fiorescimento
Cor da fior
Cor da vagem imatura
Cor da vagem seca
Comprimento medio da vagem
Numero medio de graos por vagem
Ciclo

Caracteristicas dos grios
Cor da semente
Tipo de tegumenta
Peso de 100 sementes
Grupo comercial*

Indeterminado
Semi-enramador prostrado, com entre-nos
curtos e ramo principal pouco desenvolvido
Semi-Ianceolada
41 dias
Branca
Verde clara
Amarelo clara
18,5 cm
10,0
70 a 75 dias

Branca, com anel de hilo marrom claro, sem halo
Rugoso
28,4 g
Ggrupo II, brancao

Quando comparada com a maioria das cultivares locais, a Monteiro apresenta urn razoavel
nivel de resistencia a doen~as. Em campo, comporta-se como moderadamente resistente ao CpSMV
(Cowpea Severe Mosaic Virus) e ao CpAMV (Cowpea Aphid Borne Mosaic Virus) e como suscetivel
ao CpGMV (Cowpea Golden Mosaic Virus). Quanto a pragas, e suscetivel it cigarrinha (Empoaska
kraemeri), aos pulgoes (Aphis spp), ao minador das folhas (Liryomisa sativa) e acredita-se que
seja suscetivel, tambem, it mosca branca (Bemisia agentifolia). Trata-se, portanto, de uma cultivar
que precisa de monitoramento e manejo adequado de pragas.

A cultivar Monteiro foi testada em 18 ensaios, sendo oito em cultivo irrigado por aspersao
convencional e dez em cultivo de sequeiro. Foi avaliada em dois espa~amentos, tanto nos ensaios
irrigados como nos de sequeiro. Por se tratar de uma cultivar local, sem similar nos ensaios, seu
rendimento medio foi comparado it media geral dos ensaios (Tabela 2). No cultivo irrigado, no
espa~amento de 0,60 m entre linhas, e com densidade de oito plantas por metro linear, apresentou
produtividade media de 2.071, kg/ha, sendo 19% a mais que a media dos ensaios. No espa~amento
de 0,80 m entre linhas e com densidade de cinco plantas por metro linear, produziu 1.562 kg/ha,
sendo 11% acima da media geral dos ensaios.

No cultivo de sequeiro, em ambos os espa~amentos, produziu abaixo da media dos ensaios,
revelando baixo potencial. Esses dados mostram, que a cultivar Monteiro e melhor adaptada ao
cultivo irrigado e apresenta melhor rendimento no espayamento de 0,60 m entre fileiras, com oito
plantas por metro linear.

E importante mencionar que a produ~ao final de uma cultivar e 0 resultado do seu potencial
genetico, das condi~oes de ambiente e da qualidade do manejo que e dado a lavoura. Desse modo, e
da maior importancia que sejam dadas as condi~oes necessarias para que essa cultivar possa expressar
to do 0 potencial produtivo.

A cultivar Monteiro e recomendada para cultivo irrigado nas microrregioes do Baixo Parnaiba
Piauiense e Teresina.



Em seu cultivo devem ser observadas as seguintes recomendayoes:

- Aplicar calcario e adubar de acordo com 0 resultado da analise de fertilidade do solo;
- Prepara bem 0 solo;
- Determinar com precisao a lamina de agua a ser aplicada e 0 tumo de rega;
- Utilizar 0 espayamento de 0,60 m entre fileiras, com 8 a 10 sementes por metro linear;
- Acompanhar 0 desenvolvimento da lavoura, mantendo-a livre de plantas invasoras e observando a
ocorrencia de pragas e doenyas, de modo a par em prlitica sempre que se fizer necessario, as medidas
de controle.

TABELA 2. Produtividade media da cultivar Monteiro em cultivos irrigado por aspersio
convencional e de sequeiro, no periodo de 1996 a 1998. Embrapa Meio-Norte, 1998.

Cultivar NU de Espaya- Densidade Rendimento (kg/ha)
ensalOS mento plantas/m Maximo Medio %

./ CuItivo Irrigado
Monteiro 04 0,60 m 08 2.412 2.071 119
Media dos ensaios 1.731 100
Monteiro 04 0,80m 05 1.802 1.562 111
Media dos ensaios 1.408 100

CuItivo de Sequeiro

Monteiro 04 0,60 m 08 845 476 62
Media dos ensaios 769 100
Monteiro 06 0,80 m 05 896 493 96
Media dos ensaios 511 100

Ao assistente de pesquisa lvo de Souza Pinto e ao operano rural Manoel Gonyalves da Silva
pelo valioso apoio na conduyao dos trabalhos experimentais.


