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Produtividade de feijão-caupi em Sistema Plantio Direto na palha em 
terra firme do Amazonas1

José R. A. Fontes2, Inocencio J. de Oliveira3

1Parte do trabalho “Produção de Grãos em Sistema Plantio Direto no Amazonas”, financiado pela Fundação Agrisus, com apoio 
administrativo da Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz; 2Rodovia AM 010, Km 29, Caixa Postal 319, CEP 69010-970, 

Manaus, AM. E-mail: jose.roberto@embrapa.br; 3Rodovia AM 010, Km 29, Caixa Postal 319, CEP 69010-970, Manaus, AM.  
E-mail: inocencio.oliveira@embrapa.br

O trabalho foi conduzido em um Latossolo Amarelo, álico, distrófico, muito argiloso, em Rio Preto da Eva, AM, e 
teve por objetivo avaliar a influência do Sistema Plantio Direto (SPD) na produtividade de feijão-caupi comparado ao 
manejo convencional (MC). A dessecação da vegetação no SPD foi realizada com a mistura em tanque de glifosato + 
2,4-D (1260 + 670 g de i.a. ha-1) e o preparo do solo no MC foi realizado com arado de discos e grade niveladora. 
A semeadura do feijão-caupi ocorreu entre os meses de maio e junho nos dois anos de avaliação, num espaçamento 
entre fileiras de 45 cm e distribuição de oito sementes m-1 para as cultivares Caldeirão, BRS Guariba e BRS Tracuateua, 
e dez sementes m-1 para as cultivares BRS Milênio, BRS Novaera e BRS Potengi. A população de plantas da cultivar 
BRS Potengi no MC foi menor (p<0,05) do que no SPD. As produtividades das cultivares foram semelhantes entre si 
(p<0,05) em ambos os sistemas de manejo do solo. Para as condições verificadas durante a execução deste trabalho 
conclui-se que o SPD é tecnicamente viável na produção de feijão-caupi em terra firme do Amazonas.

Palavras-chave: terra firme, Amazônia, Vigna unguiculata.

Órgão Financiador: Fundação Agrisus.
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