
Etiaps-8 
ISSN 0104-866X 
Dezembro, 2001 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
Centro de Pesquisa Agropecuária do Meio-Norte 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Avanços Tecnológicos no Feijão Caupi 

V Reunião Nacional de Pesquisa de Caupi 
4 a 7 de dezembro de 2001 

Anais 

Organizadores: 

Francisco Rodrigues Freire Filho 
Embrapa Meio-Norte 
Valdenir Queiroz Ribeiro 
Erabrapa Meio-Norte 
Aderson Soares de Andrade Júnior 
Embrapa Meio-Noite 
Edson Alves Bastos 
Embrapa Meio-Norte 

Embrapa Meio-Norte 
Teresina, PI 

2001 



Exemplares desta publicação podem ser solicitados à: 

Embrapa Meio-Norte 
Av. Duque de Caxias. 5650 
Telefone: (86) 225-1141 
Fax: (86) 225-1142. E-mail:publgcpanmembrapa.br. 
Caixa Postal 01 
CEP 64006-220 Teresina, PI 

Tratamento editorial: Ligia Maria Roliin Bandeira 
Normalização bibliográfica: Imita Maria Gomes Oliveira 
Capa: Célio Marcos Martins de Oliveira 

Tiragem: 600 exemplares 

Todos os direitos reservados 
A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação aos direitos autorais 
(Lei n°9.610) 

CIP - Cotalogação na publicação 
Embrapa Meio-Norte 

Reunião Nacional de Pesquisa de Caupi, (5.: 2001. Teresina). Anais da? 
Reunião Nacional de Caupi Organização de] Francisco Rodrigues 

Freire Filha.. [et MI. Teresina, PI. Embrapa Meio-Norte, 2001. 
343 p.; 28 cm - (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 

ISSN 0164-866X; 56) 

1. Caupi, Tecnologia. 2. Feijão de corda - Tecnologia. 
I. Freire Filho, Francisco Rodrigues. 11 Titulo. 111 Titulo: Avanço 

Tecnológicos no Feijão Caupi. IV Série. 

CDD. 635.6592063-21. ed 

©Embrapa 2001 



V Keuniito Niicional de Pesquiut de Caupi - V KENAC, TuesinaY1,2(KII 

ALTERACOES NAS CARACTERÍSTICAS Q U ~ I C A S  E F~SICAS DE UM SOLO 
CULTIVADO COM FEIJÃO CAUPI SUBMETIDO A DLFERENTES 

SISTEMAS DE MANEJO 

Resumo - Objetivou-se com este estudo avaliar o wau de in&cação de a l g u m  caractennicas química5 e fisicas 
de tnii solo NEOSSOLO FLÚvICO EuIr6iico eni função do tempo de uso e de diferentes sistemas de manejo. O 
trabalho foi conduzido N Embrdpa Meio-Norte em Teresina PI. tendo sido utikudo como mtamentos três 
sistemas de rrranejo do solo: S1 - Uso de u m  aracão e duas giadagens leves a cada cultivo; S2 - Uso de grade 
aradora a cada cultivo: S3 - plantio direto. utilkxido-se como cobenwd mona a paihada de miiheto. UtiliLou-se 
como niltura principal o feijão mupi (Ligna unguiculutu (L.) Walp.), imgado por aspersáo convencional. De uma 
maneira geral. os níveis de P e K' do solo. nos três sistemas, apresenfardm xalores mais elevados. quando 
comparado com os obtidos ames da instalação do experimento. Ocorreram reduções nos \,aiores de Ca" + M$ nos 
trSs sistemas dc cultivo. sendo menos acentuadas no sistema S3. No S2 obsen,aram-se valores mais elevados de 
densidade aparente a paitir do terceiro ano de cultivo. nas cainadas de solo abaixo de 10 cm de profundidade com 
consoqucntes reduções iui porosidade total. e no sistema S1 após o quinto ano. No S3 esses valores f o m  menores 
em tada a extensão do perfil, não ousando impedimento fisico pcird o desenvol\imenio do sistema radicular da 
dmd. 

Palavrasxhlive: preparo do solo, coinpactação. plantio direto. 

CHEMICAL AND PHYSICAL ALTERATION ON THE CHARACTEIUSTICS OF COWPEA 
CULTIVATED S O L  iN  DIFFERENT SYSTEMS MANAGEMENT 

Abstract - This study aimed to evalriate the degree of cheinical and physical modifications of a high feniliq AUuvial 
soil properties, as a result of time of use and management systems. The study was located in the Embnpa Meic- 
Norte experimental arca. in Teresina, PI . The treahnents were thrcc soil management systems: SI - one ploning 
and t~vo shallow chiseling to each cmpping. 52 - use of hea~y harrowiiig to each cmpping: S3 - no-tiiiage cropping, 
using millet shaw as mulching. The main culture was cospes (C'igna unguicu/aia (L.) Walp.), iniged by the 
con~entional iiay. In the heee syslems. the P and K+ lex~els in the soil, presented lugher values. when compared 
wlth tl~ose obtained praiouslg to the experiment. Reductions in the Ca2+ + Mg2+ values were obsemcd in the iluee 
cuitivaiion systenu, being less accentnated in lhe S3 system. An increase in the soil q m e n t  densiiy, startúig bom 
the third year of dtivation in the S2. aiid aíier Uie fiith year i11 the SI. was observed. This happened at soil layers 
below 10 cm with wnsequent reduaions in the total soil porosity. In the S3, the soil apparent densiiy was smaller in 
the whole extension of the prolile, not causing pliysical impediuice to iiie cowpea root system deveiopment. 

Keywonis : Soil aopping. conipactalion. d imt  cmpping 

Em áreas de intensa produção vegetal, o niaior problema com o solo é que. com o tempo de uso, o emprego de 
equ ipemos  pesados condiciona a perda d;i prcdutividade do solo. devido entre outros fatores a sua compactaao 
(Silvii et al. 1977: Chondhur). et al. 1986; Carvalho Júnior. 1995: Borges, 1995). Assim a l h  do uso intensivo 
desses solos com sistemas de prepm uiadcquados. outras práticas também são executadas em condiç&s não 
favoráveis. Por exemplo, o prepro do solo em condições de excesso de runidade acarreta a degrdda@o de suas 
propriedades fisicas que, associada ao melhorainento das propriedades qrúrnicas, auiivis de adubação e caiagem não 
tem prommido os esperados aumentos nas produções das culturas. 

I 
Eng. Ag., M.Sc.,, Embrdpa Meio-Norte, Av. Duque de Caxk. 5650. Bairro Buenos a &s CEP 61006-22U Caixa Postal 01 
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Como os efeitos provenientes das aiteraçks fisicas dos solos. se maniíestain a longo prazo, ao conaán0 
das condipõn químicas pouca atenção tein sido dado ao melhor condicionamento fisico do solo. A utiliza@o de 
métodos convencionais dc preparo do solo (aração e gradagens), associados ao cultivo de culturas anuair 
n o d m e m e  provoca redução acentuada nos teores de materia organica. resulrante do aumenro da rasa de 
decomposição e ou 1-0 da taxa de adição (Bayer & Mielaia& 1997). 

Por outru lado, sistema de manejo sem revolvimento e com alia adição de resíduos orginicos aumentam os 
teores de matúia orgânica do solo (Testa et al. 1992). porém podem promover o acúmulo de nutrientes nas camadas 
superficiais (Merten aL MieInicLnk 1992) e às vezes acidificações superficiais (Blevins et ai. 1983). O conhecimento 
dessas alteraç6es em coiidições especificas de solo e clima e imponante no entendimento da potencialidade dos 
sis1em;is de manejo e na adoçào de pdticas no sentido de contornar possíveis limitações advindas da sua uilli;r;içllo. 

O objetivo desse trabalho foi avaliar o gmu de nicdficação de algumas camcteristicas quúnicds e fisicas de 
tun solo NEOSSOU) FLÚMCO Eunófico em função do tempo de uso e de diferentes sistema de manejo do solo. 

O trabalho foi executado. no período de 1995 a 1999, em h e.uperimental da Embrdp'a Meio-Norte. em 
Teresina. P1. Utilizou-se como tnranle~~tos tr&í sisteiiws de manejo do solo: SI - uso de uma m @ o  e d W S  

gradagens leves a cada cultivo; S2 - uso de @c aradon a cada cultivo: S3 - plantio direto. utilizando-se como 
cobcmira morta a palhda de milheto. Empregou-se como cuitum principal o feijão caupi (v=. BR 14 - Mulato). 
irrigado pn aspersão nmvencionai. 

A irrig.~ção foi rea l ida  awavés de um sistcma de irrigação por aspasão convencional com es mento de P"F" -1 (-& 18 rn x I8 m . p d o  de serviço de 3.0 atm, diâmetm de bocais de 5.0 mm x 5.5 mm e vazão de 3.18 m .bom . 
coeficientes da cultura (L) foram obtidos de DOOREMBOS e PRUITT (1976). As imgaÇaes foram feitas u cadri 
cinco dias. Cam a &@o de tensiômems. manteve-se a umidade do solo próimo à capacidade & campo. na 
camada de O cm a 30 cm O consumo médio de água (LI) durante os anos de cultivos. por ciclo de 70 dias. foi de 
350 mmuimconuuno mb3.o diário de 5.0 mm.diál. 

Foram u t ihdas  parcelas com 192 m? e o solo da área e'rperimeiital analisado pelo Laboratório de Física e 
Fenilidade do Solo da Embrapa Meio-Norte. antes da aplicação dos haiamentos, ria camada de 0-20 cm, apresentou: 
pH (em água 1:2,5) = 6.2; P (m9kg1) = 15; Ki (mg.kg-I) = 109; Ca" + MgZ+ (mmol,.kgl) = 80.0; M.O. (gkg') = 
10; DA &gdni3 = 1,40 e PT (m .ni ') = 0.46. F o m  utilizadas adubações quinticas, a cada cultivo. com 45 kg de 
PZOs.hX1 e 30 kg de ~ ~ O . h ã ' ,  nas fornus de supehsfato triplo e cloreto de potássio. 

Após o terceiro e quinto anos de cuitivos foram abertas, em cada waiamento. trincheiras para coleta de 
amosiras de solo com e m t u n  inaiterada para análises da DA e PT. nas profundidades de 0-10 cm: 10-20 cm e 20- 
30 cm ritilizando-se anéiis de volumes conhecidos, com duas repetições para cada profundidade. Foram coletadas 
amosuas, nas mesmas profundidades e com estrutura alterada para análises qlumicas, conforme metodologia 
preninhda pela Embnpa (1979). 

Resukados e Discussão 

Nos resultados da Tabela 1, observa-se, no geral, que os níveis de P e K do solo, nos crês sistemas, 
apresentaram valores mais elevados, quando comparados com os obtidos antes da instalação do experimaito, em 
decorrência do efeito residual das adubações químicas realkadas ao longo dos cinco anos de cultivo. 
Compoi-tamaito semelhaiite foi obtido por Cunha & Nascimento Neto (1 996). 

Owrreram reduç&s nos valores de cálcio + magnésio nos três siamas de cultivo. sendo menos acentuadas 
no sistema mm plantio direto, devido a reciclagem desses nutriente contidos na prùhada do milheto em 
decomposi@o, amprwada pelos valores mais elevados da mates or&ânica obtidos neste sislema. Entretanto, esse 
aumento se e u  à camada superíiciai. Segundo Testa et ai. (1992) e Bayer & Mielniunk (1997). os 
incrementos de matéria orginica no solo nos anos iniciais ao esiabelecimento de sistemas de cultivos em solo não 
revolvidos restringem-se ás camadas superiiciuis, mas, com o tempo. os incrementos ocorrem em umadas mais 
pr0iÜnda.s. possivelmente como reflexo do desenvolvimento radicular da cd tua  e da atividade da fama do solo. 

Os h-& sistemas de cultivo. praticamente não promoverdm alterações nos vaiores de pH. tendo ocorrido 
apenas um pequeno acréscimo nesses valores. quando comparado com os obtidos antes da instalação do 
~lrperimento. Nos sistemas S1 e S2. o b s e ~ d m - s e  valores mais elevados de densidade aparente com consequente 
reduções na porosidade total a partir do terceiro ano de cultivo nas camadas de solo 10-20 cm e 20-30 cm, sendo 
mais acentuado, esses acréscimos após o quinto ano de cultivo. No sistema S3, esses vaiores foram menores pua as 
mesmas camadas de solo nas duas épocas de amliaçâo desse parâmetm, não causando impedimento fisico para o 
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desenvol\imento do sistema radicular da cultura. A camada superf~cial do solo sob plantio direto apresentou maior 
densidade apircnte, c o d í  aos primeiros 10 c 4  quando wmpardda aos demais sistemas de preparo do solo. 
devido ao &o revol\imcnto do solo. 

T ibda  1. Carxleristins quimicas c fisicas de um NEOSSOLO FLL~VICO Eutr6fico submetido a aês  sistema de 
manejo 

Sistema Profundidade pH(HiO) P K' Ca" + M O  DA IT 
manejo (m) 1.2.5 mgkg mgkg M g '  g/kg kg/dm3 m3/m3 

mmol,./kg 

Área com uês anos de cultiio 

Área com cinco anos de cultivo 

20 a 30 6 6  36.9 35,l 63.0 10.8 1.42 0.43 
Fonte: Laboratório de Física e Fcrtilidiide do Solo da Embrapa Meio-Norte. 

Referências 

BAYER. C.; hZLELNICZUK, J. Características químicas do solo afetadas por mktodos de preparo e sistemas dc 
cultura. Rcvida Brusileira de Ciência do Solo. Campinas. v.21, p. 105-1 12. 1997. 

BLEVINS. RL.: THOMAS, M.S.; FRCIE. W.W; CORNELIUS, P.L. Changes in soil w m e s  aRer 10 yen 
mntin~usnor-úlledandcawerilonally tiUedconn Soil Till. Researeh., Amsterdam, v.3. p.135-146. 1983. 

BORGES. E.N. Efeito de doses de gesso + matkria scca de crotalária e de níveis de compacta@io em ahibutos fisicos 
de um Latossolo Vermelho-Escuro. Piracicaba. Escola Superior de Agncultiua L u i ~  de Queiroz/Llniversidade de São 
Paulo, 1995. 136p. (Tese de Doutorado). 



V Reunião Nacional de Pesquisa de Caupi - V RENAC, 	2001 

CARVALHO JÚNIOR I.A.C. Estimativas de parâmetros sectimentolocos para estudos de camadas compactadas 
eiou adensadas em Latossolo de textura média, sob diferentes usos. Viçosa, Universidade Federal de Viçosa 1995. 
83p. (Tese de mestrado). 

CHONDHURY. E.N.; MORGADO, L.B.; ANJOS, J. B. dos: Efeito do manejo do solo na compactaçâo e 
produção de melancia irrigada. Petrolina, PE, Embrapa-CPATSA_ 1986. 24P. (Embraga-CPATSA_ Boletim de 
Pesquisa. 29). 

CUNHA, T.J.F., NASCIMENTO NETO,.J.G. Alterações nas características químicas e físicas de uni solo sob 
cerrado decorrente do tempo de uso e sistema de manejo In: REUNIÃO BRASILEIRA DE FERTILIDADE DO 
SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS, 22, Manaus, 1996, Resumo Expandido... Manaus: SBCS, 1996. P. 174-175. 

DOOREIV1130S, T.B.; PRU1TT, W.O. Las necessidade de água de los cultivos. Roma:FAO, 1976. 194p. (Riego e 
Drenage, 24). 

EMBRAPA (SNLS). Manual de métodos de análise de solos, Rio de Janeiro. 1979, 

MERTEN G.N.; MIELNICZUK, J. Distribuição do sistema radicular e dos nutrientes em Latossolo roxo sob dois 
sistemas de prerevo de solo. Revista Brasileira. Ciência do Solo, Campinas, v.15, p.369-374, 1992. 

SILVA, L.F. da; PEREIRA, C.P.; MELO, AO. de Efeito da compactação do solo no desenvolvimento de plântulas 
de cacau (Theobrarna cacao L.) e na penetração das suas raízes. Thesbroma, v.7, ai, p. 134, 1977. 

TESTA, V.M.; TEIXEIRA, L.A.J.; MIELNICZUK, J. Características químicas de um Podzólico Vermelho-Escuro 
afetados por sistemas de culturas. Revista Brasileira de Ciência Solo, Campinas, 16:107, 1992. 

294 


