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o feijao caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.), conhecido tambem como feijao macassar ou
feijao-de-corda, e uma leguminosa produtora de graos com alto valor proteico e com boa capacidade de
fixayao do nitrogenio atmosferico. Sua adaptayao e ampla em diferentes condiyoes edafoclimaticas do
Brasil, principalmente do Nordeste brasileiro .

No ana de 1999, em regime de sequeiro, foram colhidos 257.400 ha (186.000 no Piaui e 71.400 no
Maranhao), com uma produyao de 103.600 t e uma produtividade media de graos de 402 kg.ha-l Essa
baixa produtividade esta relacionada a vanos fatores do sistema solo-agua-planta, podendo-se destacar os
solos de baixa fertilidade, associ ados a periodos de chuvas irregulares e a variedades suscetiveis a pragas e
doenyas e de baixo potencial produtivo. Nesse sentido, a oferta de sementes de cultivares melhoradas aos
produtores de feijao caupi certamente contribuira para 0 aumento da produtividade da cultura. Ressalta-se
que em condiyoes experimentais, quando cultivado sob irrigayao e adequadamente manejado, obtem-se
produtividade acima de 1.700 kg.ha-I (Herbert & Baggerman, 1983; Morgado & Rao, 1985; Cardoso et
aI., 1987; Sena & Souza, 1991; Cardoso et aI., 1993; Cardoso et aI., 1996a; Cardoso et aI., 1996b
Cardoso et aI., 1999).

Em decorrencia da importancia socioeconornica do feijao caupi para 0 Meio-Norte brasileiro conduziu-
se 0 presente trabalho nos municipios de Teresina (solo Aluvial Eutrofico) e de Parnaiba (solo de Areia
Quartzosa) utilizando-se a vanedade BR 17 - Gurgueia (Freire Filho et aI., 1994), sob irrigayao controlada,
visando alta produtividade de sementes.

o feijao caupi foi semeado emjulho de 1999, no periodo pos-chuva, em uma area de 1,0 ha, em
cada local, com espayamento entre fileiras de 0,80 m e uma densidade de seis plantas.m2

As adubayoes foram feitas de acordo com as analises de fertilidade de solo e exigencia da cultura. A
irrigayao das areas foi realizada atraves de urn sistema de irrigayao por aspersao convencional com
espayamento de 18 m x 18 m ,pressao de serviyo de 3,0 atm, diametro de bocais de 5,0 mm x 5,5 mm e
vazao de 3,18 m3hora-l. Os coeficientes da cultura (KJ foram obtidos de Doorembos & Pruitt (1976).

As irrigayoes foram feitas a cada cinco dias em Teresina e a cada tres dias em Parnaiba. Com a
utilizayao de tensiometros, manteve-se a umidade do solo proximo a capacidade de campo, na camada
de 30 cm.
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A lamina de irrigayao nos dois anos de cultivos, por ciclo de 70 dias, foi 330 mm em Teresina e 350
mm em Parnaiba, com consumo medio diario de 4,7 mm.dia-I e 5,0 mm.dia-I, apresentando uma eficiencia
do usa de agua (EVA) de 6,82 kg.ha-I.mm-Ie 5,86 kg.ha-l.mm·l, respectivamente, Tabela 1.

TABELA 1. Produtividade de sementes, componentes de produ~ao, lamina de irriga~ao e eficiencia
do uso de agua em feijao caupi, variedade BR 17-Gurgueia, sob irriga~ao nos
municipios de Teresina e Parnaiba, PI. Ano de 1999.

CV NSV NVP PCS PS U EUA
Teresina 16,5 15,0 17,0 11,5 2250 330 6,82

Parnaiba 16,2 14,2 16,3 11,0 2050 350 5,86

Media 16,4 14,6 16,7 11,3 2.150 340 6,34
CV= eomprimento de vagens (em), NSV= niunero de sementes por vagem, NVP= niunero de vagens por planta, PeS= peso
de lOO sementes (g), PS= produtividade de sementes (kg.ha-I), LI= Lfunina de irrigar;ao (rom) e EUA= eficiencia de uso de
agua (kg.ha-I.rom-!).

Nos dois locais de cultivo os dados foram semelhantes em relayao aos componentes de produyao e
produtividade de sementes, mostrando que 0 ambiente nao atuou nesses caracteres (Tabela 1).

Pode-se considerar que 0 numero de vagens por planta e urn dos principais componentes entre os
que contribuem para a maiar produtividade do feijao caup~ em sistemas irrigados. Isso pode ser verificado
na Tabela 1, onde 0 nUmero medio de vagens par planta nos dois locais foi 16,7 enquanto em agricultura de
sequeiro os trabalhos mostram em media, 11,5 vagens por planta (Cardoso et aI., 1994; Cardoso et aI.,
1997). Provavelmente, em agricultura irrigada e formado urn microambiente a nivel de dossel da cultura,
diminuindo as temperaturas, principalmente a noturna, 0 que favorece 0 vingamento e a fertilizayao das
flores, como tambem 0 enchimento das vagens.

As Tabelas 2 e 3 mostram, respectivamente, 0 oryamento parcial referente as despesas com insumos
e servi90s e os resultados economicos do processo produtivo. A produtividade media de sementes do feijao
caupi foi 2.150 kg.ha-I nos locais trabalhados, variando de 2.050 kg.ha-I (Parnaiba) a 2.250 kg.ha-I
(Teresina), devido, principalmente, a diferenyas fisico-quimicas dos solos. Essa produyao e compativel com
os resultados de pesquisas a1canyados em areas irrigadas.

A receita bruta media de sementes foi R$ 5.375,00.ha-1, deduzido 0 custo variavel total medio de
R$ 1.334,93 ha-1, proporcionou uma margem bruta media de R$ 4.040,08.ha-l. Esses resultados
proporcionaram uma relayao beneficio/custo liquido Medio de 3,04, ou seja, urn retorno liquido de R$ 3,04
(tres reais e quatro centavos) para cada real investido nas operayoes de custeio ,conforme a composiyao de
custo apresentada.

Nessa analise, 0 ponto de nivelamento medio considerado como a produtividade de equilibrio que
iguala os custos a receita foi 547,97 kg.ha-I, ou seja, com esta produtividade os produtores ja pagariam os
seus custos variaveis, ressaltando que a produtividade media de sementes de feijao caupi obtida foi 2.150
kg.ha-I, quatro vezes superior a produtividade necessaria.

Para avaliar os riscos decorrentes das possiveis variayoes dos preyOSdo produto e dos insumos e
servi90s, utilizou-se 0 valor da margem de seguranya economica, que na media dos dois municipios foi -
0,752. Isso significa que se 0 preyo da semente de feijao caupi cair ou os preyos dos insumos e servi90s se
elevarem ate 75,2 %, os produtores, ainda, nao teriam prejuizo, isto e, as receitas se igualariam aos custos.
Como e pouco provavel que 0 preyo desses produtos e desses fatores de produyao, respectivamente,
caiam ou se elevem a esse nivel, e remoto 0 risco de insucesso dessa atividade em regimeirrigado.
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TABELA 2. Or~arnento dos insurnos e servi~os da produ~ao de urn hectare de sementes de
feijao caupi, variedade BR 17-Gurgueia, sob irriga~ao, no Meio-Norte do Brasil.
Ano 1999.

1 .INSUMOS
Sem entes (kg)
Inseticida (I)
Herbicida (I)
Sulfato de amenia (kg)
Superfosfato simples (kg)
Cloreto de potassio (kg)
Energia ellEHrica (kw.h)
SUBTOTAL
2. SERVICOS
Preparo da area - aray80 e gradagem(h/tr)
Plantio e adubay80 (h/tr)
Aplicay80 de herbicida (h/tr)
Aplicay80 de inseticida (hid)
Tratos culturais (hid)
Manejo da irrigay80 (hid)
Colheita (hid)
Trans porte interno (h/tr)
Trilha (h/tr)
Auxiliar para trilha (hid)
Beneficiamento em UBS (R$ 40,00/t)
Sacaria
SUBTOTAL
3. CUSTO VARIAvEL TOTAL

20
3

1,5
100
300
85

2350

225
25

2100

5 4
1 1
1 1
2 2
12 10
28 32
12 15
2 2
4 4
3 3

38 35

50,00 50,00
104,00 104,00
34,00 25,50

40,00
92,25 123,00
10,75 36,55

210,00 235,00
501,00 614,05

125,00 100,00
25,00 25,00
25,00 25,00
12,00 12,00
72,00 60,00

168,00 192,00
72,00 90,00
50,00 50,00
100,00 100,00
18,00 18,00
90,00 82,00
22,80 21,00

779,80 775,00
1280,80 1389,05

TABELA 3. Resultados economicos da produ~ao de sernentes de feijao caupi, variedade BR
127-Gurgueia, sob irriga~ao, no Meio-Norte do Brasil. Ano 1999.

Municipio PG RB CVT ME B/C PN MS
kg/1m R$/ha R$/ha R$/ha Liquido kg/ha
A B C B-C (B-C)/C C/P (C-B)B

Teresina 2.250 5625,00 1280,80 4344,20 3,39 512,32 -0,772

Parnaiba 2.050 5125,00 1389,05 3735,95 2,69 555,62 -0,729

Media 2.150 5375,00 1334,93 4040,08 3,04 533,97 -0,752

OBS: PG = produtividade de graos, RB = Renda bmta, cvr = Custo variavel total, ME = Margem bmta, B/C = beneficio
custo, PN - Ponto de nivelamento, MS = Margem de seguranl;a. Foi considerado 0 prel;o (P) por kg de sementes de
feijao caupi de R$ 2,50, referente ao mes de outubro de 1999.
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