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O feijão-caupi, nos últimos 10 anos, atingiu a média de 1,3 milhão de hectares de área 

produtora e no Centro-Oeste a cultura vem expandindo-se, com cerca de 130 mil hectares de 

área plantada na safra 2015/2016. Diante deste cenário e do potencial estratégico, social e 

econômico do feijão-caupi, este trabalho objetivou avaliar a influência de formas de 

adubação, no sulco e foliar, voltadas à biofortificação agronômica, na produtividade de duas 

cultivares desta espécie. As cultivares foram a BRS Guariba e a BRS Xiquexique, que 

correspondem a cultivar mais plantada da região e a com características para biofortificação, 

respectivamente. Na adubação via solo, foi aplicado 10 kg ha-1 de Zn no plantio, na forma de 

sulfato de zinco, e na aplicação foliar utilizou-se 800L ha-1 de uma solução contendo 0,5% de 

ZnSO4.7H2O, fornecida no início do enchimento dos grãos. O experimento foi desenvolvido 

no delineamento experimental de blocos completos casualizados, no esquema fatorial 2 x 2 

(formas de aplicação x cultivares), com 8 repetições, totalizando 32 parcelas sob irrigação de 

pivô central. A área total da parcela foi de 18 m2, tendo área útil de 7,2 m2. O solo é um 

Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico.  Foram avaliados dados de produtividade de grãos e 

as informações obtidas foram submetidas à análise de variância e ao teste de Tukey. Não 

houve diferença estatística entre as formas de adubação em relação à produtividade, todavia, a 

cultivar BRS Guariba apresentou maior produtividade de grãos, 1.221 kg ha-1, e a cultivar 

BRS Xiquexique 818 kg ha-1. 
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