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Com o objetivo de avaliar alguns índices fisiológicos e de crescimento de variedades de 

feijão-caupi de porte semiereto, foi realizado um ensaio, na Embrapa Meio-Norte, em 

Teresina-PI, no período de maio a agosto de 2013. O delineamento estatístico utilizado foi em 

blocos ao acaso, em arranjo fatorial com quatro variedades (BRS Guariba, BRS Novaera, 

BRS Potengi e BRS Tumucumaque) e cinco densidades populacionais (105, 2x105, 3x105, 

4x105 e 5x105 plantas ha-1). Foram avaliados os caracteres, interceptação luminosa aos 39, 53 

e 60 DAE, teor de clorofila aos 30 dias e 45 DAE, fotossíntese aos 30 e 45 DAE, índice de 

biomassa foliar aos 28 e 44 DAE, taxa de crescimento da cultura e de assimilação líquida da 

cultura. Utilizou-se o delineamento estatístico blocos ao acaso, no esquema arranjo fatorial, 

com quatro repetições. A parcela experimental foi constituída de cinco fileiras com cinco 

metros de comprimento, espaçadas entre si de 0,50 m, com área total de 12,5 m2. Considerou-

se uma fileira para realização de medição de área foliar e as duas fileiras centrais para as 

demais leituras e medidas, com área útil de 5m2. Todas as medições foram realizadas em 

quatro plantas por parcela, tomadas ao acaso, calculando-se a média das mesmas para efeito 

de análise. Para o fator densidade de plantas, fez-se análise de regressão, testando-se os 

modelos linear e quadrático. Pela análise de regressão, identificou-se efeito linear crescente 

para interceptação luminosa aos 39 DAE e para taxa de crescimento da cultura; efeito linear 

decrescente para índice de biomassa foliar aos 28 e aos 44 DAE e na taxa de assimilação 

líquida, enquanto as demais características não sofreram efeito do aumento na densidade de 

plantas. 
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