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Objetivando avaliar o comportamento morfológico de quatro cultivares de feijão-caupi de 

porte semiereto submetidas a diferentes densidades de plantas, foi realizado um experimento, 

no campo experimental da Embrapa Meio-Norte, em Teresina-PI, no período de maio a 

agosto de 2013. Utilizou-se o delineamento de blocos completos casualizados com quatro 

repetições em arranjo fatorial com quatro cultivares (BRS Guariba, BRS Novaera, BRS 

Potengi e BRS Tumucumaque) e cinco densidades de plantas (105, 2x105, 3x105, 4x105 e 

5x105 plantas ha-1). Foram avaliados o comprimento do hipocótilo (CH), o número de nós no 

ramo principal (NNRP), o comprimento do ramo principal (CRP) e o número de ramos 

laterais (NRL). Houve diferenças (p<0,01) entre as cultivares para CH, CRP e NRL. A BRS 

Guariba apresentou o maior CRP diferindo das demais e o menor NRL, quando diferiu apenas 

da BRS Potengi. Aumentos nas densidades de plantas provocaram reduções lineares de 10,4% 

no NNRP e de 80,0% no NRL quando comparadas as densidades de 105 e 5x105 plantas ha-1. 

O maior CRP foi obtido na densidade populacional de 3x105 plantas ha-1, enquanto o CH não 

foi afetado pelas densidades de plantas. Os diferentes níveis de competição entre e inter-

plantas estabelecidos nas diferentes densidades de plantas promovem alterações significativas 

na morfologia das variedades. 
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