
CULTIVAR DE FEI..JAo-CAUPI

BRS - MILENIO

PARA A REG/Ao BRAGANT/NA

DO ESTADO DO PARA

BRS - MILENIO
Cultivar de feijao-caupi para a Regiao Bragantina

o feijao-caupi (tambem conhecido como feijao-da-coI6nia, feijao-da-
estrada, feijao-de-macar;:ar ou feijao-de-corda), e uma importante fonte
nutricional, de emprego e renda no Nordeste Paraense, principalmente na
microrregiao Bragantina, onde se localiza 0 p610produtivo do grao no Para.

A produr;:ao regional, em sua maior parte, e comercializada para outros
Estados, como Maranhao, Piauf, Ceara e Rio Grande do Norte.

Na Regiao Bragantina, expande-se a incorporar;:ao de tecnologia nos
sistemas de produr;:ao de feijao-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp]. Este fato
determinou a demanda por novas cultivares, caracterizadas por porte mais
ereto, com cicio e graos mais uniformes.

Para atender essa demanda a curto prazo, foi realizado um trabalho de
seler;:ao em plantios comerciais locais, 0 que resultou na cultivar BRS - Mil€mio,
lanr;:ada especialmente para a Regiao Bragantina.

A cultivar BRS - Mil€mio foi obtida a partir de uma seler;:ao de planta
individual com teste de progenie realizada na cultivar BR3 - Tracuateua,
cultivada na Regiao Bragantina ha mais de 20 anos.

Durante as duas ultimas decadas, sob seler;:ao natural, a BR3 -
Tracuateua acumulou variar;:6es no cicio, tipos de porte e de folha, cor da tlor,
forma e tamanho de graos.

As 263 plantas individuais selecionadas resultaram em 263 progenies.
Entre estas, ap6s cinco anos de avaliar;:ao, destacou-se a progenie Urubuquara
113, selecionada para lanr;:amento comercial com 0 nome de BRS - Milenio.

Como caracterfstica marcante, a cultivar BRS - Milenio apresenta uma
forte pigmentar;:ao roxa no calice e tem vagem roxa.

De porte semi-prostrado e inserr;:ao das vagens acima do nfvel da
folhagem, geralmente nao forma um grande volume de ramas.

Possui graos de cor branca, grandes, reniformes, com tegumenta
levemente enrugado e anel do hila preto.



CARATER CARACTERisTICA

Planta

Habito de crescimento Indeterminado

Porte Prostrado

Tipo de folha Semi-Ianceolada

Cor da flor Branca

Cor do calice Roxa

Cor do estandarte
Branca com levissima
pigmentac;:ao roxa nas bodas

Cor das asas
Branca com levissima
pigmentac;:ao roxa nas bordas

Cor da Quilha Branca

Cor da vagem imatura Verde

Cor da vagem na maturidade fisiot:lgica Roxa

Cor da vagem na maturidade de colheita Roxa

Comprimento medio da vagem 16,7 cm

Numero medio de graos por vagem 10

Nivel de inserc;:ao das vagens Acima da folhagem

Numero de dias para a florac;:ao plena 41 dias

Cicio 70-75 dias

Semente

Forma da semente Reniforme

Cor do tegumento Branca

Tipo de tegumenta Rugoso

Tegumento Quanto ao brilho Sem brilho

Cor do anel do hila Preto

Cor do halo Sem halo

Peso medio de 100 graos 22,8 9

Classe comercial Branco

Subclasse comercial Brancao

Rea~ao a doen~as

Mosaico severo (Cowpea Severe Mosaic Vrus-CSMV) Suscetivel

Mosaico transmitido por pulgao Suscetivel
(Cowpea Aphid-Borne Mosaic Virus-CABMV)

Mosaico do pepino (Cucumber Mosaic Virus-CMV) Sem informac;:6es

Mosaico dourado (Cowpea Golden Mosaic Virus- Moderadamente resistente
CGMV)

Oidio (Erysiphe po/ygom) Suscetivel

Mancha cafe (Colletotr/chum truncatum) Moderadamente resistente

Mela (Thanatephorus cucumer/s) Suscetivel

Rea~ao a fatores abi6ticos

Reac;:ao a seca (tolerflncia a veranicos) Tolerante

Reac;:ao a altas temperaturas Tolerante

•.. A cultivar BRS - Milenio foi avaliada em comparat;:ao com a cultivar BR3 -
Tracuateua original em tres Estados e ecossistemas diferentes.

•.. No Para: microrregiao Bragantina (municipios de Tracuateua e Augusto
Correa), em ecossistema de FlorestaAmazonica.

(... No Maranhao: regiao de Chapadinha (municipio de Brejo), ecossistema
deCerrado.

•.. No Piaui, na regiao de Teresina (municipio de Teresina), ecossistema de
transit;:ao Caatinga - Pre-Amazonia.

(... Foram realizados sete ensaios e uma Unidade de Observat;:ao. Os
resultados saD apresentados, respectivamente, nas Tabelas 2 e 3.

•.. Nos ensaios, a cultivar BRS - Milenio apresentou uma media de
produtividade de 1.399,4 kg/ha, superando a cultivar BR3 - Tracuateua
(populat;:ao original) em 28%, e a cultivar Monteiro em 8%. Na Unidade de
Observat;:ao, no municipio de BraganQa, a cultivar BRS - Milenio superou
em 13% a media de todas as progenies. Esses resultados mostram que a
cultivar BRS - Milenio tem um potencial de produtividade superior ao da
cultivar BR3 - Tracuateua (populaQao original) e superior a media das
progenies selecionadas.

(... Com relat;:ao a analise quimica da semente (Tabela 4), os resultados
constataram que a cultivar BRS - Milenio manteve 0 mesmo padrao da
populat;:ao original.

c... Esse conjunto de resultado justifica sua recomendat;:ao para cultivo na
Regiao Bragantina do Estado do Para.

TABELA 2. Produtividade (kg/ha) da cultivar BRS - Milenio e das cultivares
testemunhas BR3 - Tracuateua e Monteiro

Local/Ano
Produtlvldade

Cultlvares 2002 2003 2004

Tracuateua Augusto Brejo Tracuateua Augusto Tracuateua Tereslna M6dla Relatlva
(PA) CorrAa (PA) (MA) (PA) Corrl. (PA) (PA) (PI) (kg/hi) (%)

BRS - Mil~njo 1.716 1.140 1.072 1.513 1.630 2.064 661 1.399,4 128

BR 3 -Tracualeua
1.489 823 638 987 1.503 1.782 446 1.095,4 100

(popula~o original)

Monteiro 1.818 835 1.168 1.372 1.308 1.957 587 1.292,1 108

TABELA 3. Produtividade da cultivar BRS - Milenio em uma Unidade de
ObservaQao (UO) em Bragant;:a (PA)

Cultivarl Produtlvldade
progenie

kg/ha Relatlva (0/0)

BRS-Mill3nio 1.083 113

Media da UO 954 100

Tabela 4. ComposiQao quimica da semente da cultivar BRS - Milenio e da
testemunha 1

Cultivar
Umidade Cinzas F6sforo Calcio Lipidios Carboidrato Proteina

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

BRS - Milenio 10,57 3,12 0,42 0,29 1,66 60,36 24,29

BR3 - Tracuateua 11,28 2,98 0,43 0,39 1,17 58,73 25,84



RECOMENDACOES PARA CULTIVO

e.. A cultivar BRS - Milemio e recomendada para 0 cultivo de sequeira na
Regiao Bragantina (Para), sendo adequada tanto para a agricultura
familiar como para a praduyao empresarial.

r.. Na agricultura familiar tern a vantagem - desde que haja umidade
adequada - de praduzir uma segunda carga.

e.. Para a agricultura empresarial, com cultivos de grandes areas, sua
vantagem e preservar bem 0 grao na vagem, sem manchas, ampliando 0

tempo de colheita. Recomenda-se urn born preparo do solo, com
correyao da acidez e adubayao definidas com base nos resultados da
analise de fertilidade do solo.

r.. Para plantio manual, recomenda-se 0 espayamento de 0,50 x 0,25m,
com duas plantas por cova.

e.. Para plantios mecanizados, espayamento de 0,50m entre linhas, com 7 a
9 plantas por metra linear.

e.. Para se obter uma populayao media de 160 mil plantas por hectare, tanto
no plantio manual quanta no mecanizado, saD necessarios cerca de 40
kg de sementes por hectare.

r.- A lavoura deve ser mantida livre de ervas.daninhas.

r.. 0 acompanhamento permanente da lavoura e indicado, pois facilita 0

controle de eventuais ocorrencias de pragas e doenyas.

(.. E importante monitorar a lavoura quanta aos sinais de ocorrencia da
Mancha-cafe (Co/letotrichum truncatum) e da Mela (Thanatephorus
cucumeris), para que 0 contrale seja feito no momento certo, de modo a
evitar grandes perdas na quantidade e na qualidade da produyao.

r.. A cultivar BRS - Milenio tern a vagem muito resistente e preserva bem 0

grao no campo. Mesmo assim, a colheita deve ser feita logo ap6s a
secagem das vagens, para que seja obtida uma boa qualidade de graos.
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