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O caupi constitui um dos alimentos bgsicos do ruricola amaz6 

nida. A produção e irea plantada vm se expandindo na Região Norte 

nos ultimos dez anos, principalmente no estado do Pari, o 	maior 

produtor desta leguminosa. No entanto, o Estado produz 	somente 

52,86% do seu consumo aparente, sendo o restante suprido por impor 

taç5es de outras Unidades da Federação. 

No sistema de exploração agricola do Estado, raramente faz 

parte do principal cultivo, sendo plantado geralmente como cultura 

secundina, associado a outros produtos agrícolas, como arroz, m± 

lho e mandioca, aspecto que imp3e i cultura uma tecnologia rudimen 

tar a despeito de sua importância. 

Os rendimentos alcançados variam consideravelmente e, em es 

cala experimental, se tem conseguido até 2.000 kg/ha. Por outro la 

do, nos cultivos extensivos, os rendimentos so baixos, variando 

de 150 a 1.000 kg/ha, estimando-se o rendimento no estado do Pari 

em cerca de 500 kg/ha. 

1 Eng9 AgrQ, Pesquisador da EMBRAPA-UEPAE/Altamira, Caixa Postal 

0061 - 68.370 - Altamira — Pari. 
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Na regiao da Transamaz8nica, mais precisamente no municïpio 

de Altamira, a cultura do caupi contribui de forma pouco significa 

tiva na agricultura local, pois, de maneira geral, as greas so 

exploradas com feijão Pha4totu4 va.tgakL4 L., que na região, 9 afe 

tado pela alta incidncia da "Murcha da Teia Miclica" ou "Meia" 

(Thantz.tepholuta cucaPleXL4), cuja enfermidade constitui principal en 

trave na produção. 

Com o caupi, observa-se, quase na totalidade das 5reas plan 

tadas defle município, índices bem inferiores de pragas e doenças 

em re1aço ao feijk. 

Um dos fatores limitantes da produço do caupi, esta na im 

plantação da cultura, devido ao uso de sementes locais, de mistu 

ras varietais, que ocasionam desuniformidades em caracteres botani 

cos e agron8micos, diminuindo a rentabilidade. 

Objetivando identificar cultivares com alto potencial de pro 

duço e adaptaço as condiçSes da regiao da Transamaznica, a 
UEPAE/Altamira executou os Ensaios Regionais 1 e 2 Ensaio Regio 

nal de Caupi em cultivo associado com milho e o Ensaio Regional 2 

em monocultivo, cujos trabalhos fazem parte do Programa de Desen 

volvimento de Germoplasma de Caupi do Centro Nacional de Pesquisa 

de Arroz e Feijo — CNPAF, recebendo a cooperação do International 

Institute of Tropical Agriculture - IITA, Nigria. 

O Ensaio Reional 1 (ER1) e o Ensaio Regional 2 (ER2) (culti 

vo associado) foram instalados em 1980, no Campo Experimental do 

1cm R5 da rodovia Transamaz5nica, sentido Altamira/Marab, hea de 

Latosoi Amarelo. 

O preparo do solo obedeceu ao sistema tradicional da regio, 

n5o executando o destocamento e, na conduç5o dos trabalhos, no 

foi utilizado qualquer tipo de fertilizante. 

Os ensaios foram instalados sob o delineamento experimental 

de blocos completos casualizados com 4 repetiç6es. 

No Ensaio Regional 1 - ER1 (Ramador), utilizou-se dez culti 

vares brasileiras originarias do Centro Nacional de Pesquisa de Ar 

roz e Feijo - CNPAF, indicadas em 1979 atravs da Reunião Anual 

de Caupi e duas cultivares locais que funcionaram como testemu 
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nhas: "Branquinho da Co16nia" e "Ligeiro" 

A cultivar de milho "Pontinha" foi plantada em 14/01181 ado 

tando-se o espaçamento de 1,00m entre fileiras e 0,140m entre co 

vas, deixando-se uma planta por cova ap6s o desbaste. Durante o ci 

elo vegetativo desta cultura, observou-se um desenvolvimento bas 

tante irregular das plantas, em consequncia da área experimental 

ter sido mal queimada por ocasião do preparo, bem como ataques iii 

tenscs de formiga cortadeiras, fatos que influenciaram decisiva 

mente na perda total da produção. 

O plantio das cultivares de caupi pertencentes ao ER1 	foi 

realizado em 01/05/80, intercalando-se uma fileira de milho e uma 

de caupi. As parcelas de caupi apresentaram área útil de 15,00m 2 , 

sendo o espaçamento entre fileiras de 1,00m e 0,50m entre plantas. 

O número de plantas úteis por parcela ap6s o desbaste foi de 60; 

na condução do trabalho, efetuou-se uma capina manuàl e uma aplica 

ção de Rhodiatox antes do florescimento. 

Foram realizadas duas colheitas por cultivar no periodo com 

preendido de 01107 a 22/07/80. 

O Ensaio Regional 2 - ER2 (Ereto), reuniu nove linhas prove 

nientes do International Institute of Tropical Agriculture - IITA, 

Nigéria, e a cultivar local que funcionou como testemunha foi 

"Branquinho da ColGnia". 

O milho "Pontinha", foi plantado em 15/01180, e 	apresentou 

problemas idnticos ao descrito no ER1, motivando desta forma 	a 

perda integral de produção. 

O plantio do caupi no ER2, realizou-se em 06/05180, interca 

lando-se uma fileira de milho com duas de caupi. As parcelas foram 

constituidas de 9,20m 2  de área Gtil, apresentando o espaçamento en 

tre fileiras de 0,50m e 0,20m entre plantas. O número de 	plantas 

úteis por parcela ap6s o desbaste foi de 100. A capina manual 	e 

uma aplicação de Rhodiatox foram executadas 20 dias ap6s a emergn 

cia. 

A colheita das cultivares "TVx 1193 	- 7D", "TVx 1836 — 

O1SJ", 	"TVx 1836 - 013J", 	"TVx 2394 - 01F" 3  "TVx 7 	— '4K" 9  
"TVx 2394 - 02F", "TVx 1576 - OlE", foi processada em 	09/07/80. 



- 

Nas cultIvares "tR - 0267 - 1F 1', "TVx 309 - 1G" e "Branquinho 	da 
CoiGnia", a colheita realizou-se em 15/07/80. 

Com relação a incid&tcia de insetos no ER1, as 	cultivares 

originarias do CNFAF apresentaram um leve ataque de 	Ánd4ectoJt 
axcua.taa (Olivier), conhecida vulgarmente como "Vaquinha preto-ama 

rela" e da VLabn.otc€z apea.Loaa (Germar), conhecida vulgarmente por 

'Brasileirinha" ou Vaquinha verde-amarela". As testemunhas locais 

"Branquinho da Co15nia" e "Ligeiro", foram severamente atacadas 

por estas duas espcies de "vaquinha" e pela Empoaaea 4p. - "Cigar 

rinha-verde". 

No ER2, a cultivar "IR - 0267 - lF" e a testemunha 	local 

"Branquinho da ColGnia", sofreram um ataque muito severo de "Vaqui 

nha preto-amarela" e da "Vaquinha verd e-amarela", ocorrendo um 

ataque moderado nas demais cultivares. Foi observado ainda na tes 

temunha local "Branquinho da Co16nia", alta infestação de "Cigarri 

nha-verde". 

As cultivares de caupi estudadas nos ensaios de cultivo asso 

ciado, mostraram rendimentos relativamente baixos em decorr&ncia 

do ataque de formigas cortadeiras e grilos, durante a conduç3o dos 

trabalhos no campo. 

Em 1981, foi conduzido o Ensaio Regional-2 	(material ereto 

em monocultivo) no Campo Experimental do km-35, área de 	Latosol 

Amarelo. O preparo do solo foi manual, náo executando o destocamen 

to e na conduç.o dos trabalhos, no foi utilizado qualquer tipo de 

fertilizante. 

O plantio foi realizado em 13/05/81, sob o 	delineamento 

experimental de blocos completos casualizados com quatro 	repeti 

ç6es, e cada parcela constituída de 10,00m 2  de 5rea Gtil, sendo o 

espaçamento entre fileiras de 0,50m e 0,20m entre plantas, deixan 

do-se uma planta por cova ap5s o desbaste. 

Os tratamentos eram representados pelas melhores linhas dos 

Ensaios Avançados e Regional 2 de 1980 (Vita 3, Vita 6, Vita 7, 

kR - 0267 - lF, TVx 1836 - 013J, TVx 1836 - 015J, materiais prove 

nientes do International Institute of Tropical Agriculture - IITA, 

kigria), duas cultivares recomendadas pela pesquisa no Piau! 
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(Pendanga, 40 Dias), uma linha que destacou-se np Ensaio Prelimi 

nar Brasileiro de 1980 (CNCx 27-2E), uma linha proveniente da Em 

presa Pernambucana de Pesquisa Agropecu5ria - IPA (IPA 1037), e 

duas cultivares que funcionaram como testemunhas (Branquinho da 

ColSnia e IPEAN V-69). A cultivar IPEAN V-69, procedente do Ceri 

tro de Pesquisa Agropecu5ria do Tr6pico Úmido - CPATIJ, foi incluí 

da como testemunha devido ser pouco conhecida entre os produtores 

desta Regio, por&n, constituindo em determinadas localidades do 

estado do Par5, uma das melhores opç6es em termos de qualidade e 
produtividade de grãos. 

A vaquinha (Andxec.to4 fl.eaa.ta4) foi a praga de maior 	mci 
dncia, tendo sido controlada atravs da aplicação de duas pulve 

rizaç6es com Rhodiatox, realizadas com 10 e 20 dias respectivamen 

te, ap6s a emerg&ncia das plantas. Quanto as doenças de maior 

ocorrncia, registrou-se um ataque ocasional suave do Mosaico Se 

vera do Caupi (CSMV) e de Ctn.co6poxa, na testemunha local "Bran 
quinho da Col8nia". 

As observaç6es efetuadas nos trs ensaios durante as fases 

de crescimento do caupi, foram mensuradas na hea iitil de cada 

parcela por cultivar, estabelecendo-se o valor mdio como repre 

sentativo da unidade experimental (Tabelas 1, 2 e 3). 

De acordo com os resultados obtidas nos ensaios que foram 

conduzidos no solo mais representativo da região - Latosol Amare 

lo - as cultivares "IPEAN V-69", "TVx 1836-015J", "Quebra Cadei 

"Vita 3" e "TVx 1836-013J", se apresentaram mais produtivas 

e de caracterTsticas fenolgicas superiores em relação as cultiva 

res locais "Branquinho da CoiSnia" e "Ligeiro". 

As cultivares "IPEAN V-69" e "TVX 1836 - 015J" de coloraço 

aceitSvel (marrom) junto ao consumidor, sobressatram em termos .de 

produção potencial e resistncia a pragas e doenças de um modo ge 

raif 

A "Vita 	apesar de apresentar o tegumento avermelhado, 

pode ser testada junto ao produtor visando sua utilização como na 

va alternativa para o consumo. 

As cultivares "Quebra Cadeira" e "TVx 1836-013J" podem ser 



consideradas promissoras, porque jí preenchem os requisitos de ta 

manho de grão e coloraçio aceitvel, ou seja, branco e marrom, 

respectivamente, tanto por parte do produtor como do consumidor 

regional. 

Assjm, ap6s constatado o bom desempenho das cultivares de 

caupi "IPEAN V-69", "TVx 1836 - OlSJ", "Quebra Cadeira", "Vita 3" 

e "TVx 1836 - 013J", estas serao multiplicadas e posteriormente 

distribu!das a produtores previamente selecionados, a fim de uti 

lizarem estes materiais em diferentes sistemas de produçio, haja 

vjsto, reunirem condiçoes para serem difundidas a curto praso nes 

ta região. 
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