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o feijao macassar, ou caupi, Vigna unguiculata (L.) Walp.,
e bastante cultivado nas regioes tropicais dos continentes afri
cano, asiatico e americano, constituindo a principal fonte de
proteinas principalmente para as populacoes de baixa renda.

No Brasil, 0 feijao macassar e cultivado nas regioes Norte
e Nordeste, sendo que no Piaui e a segunda cultura anual em area
plantada. Nesse Estado 0 seu consumo e elevado, por ser a princi
pal fonte de proteina e carbohidratos na alimentacao das popula
~oes rural e urbana.

Entre os fatores que lirilitama producao do feijao macassar
no Piaui, destaca-se a utilizacao de cultivares de baixo pote~
cial genetico, associado a suscetibilidade a pragas e doencas;
principalmente as viroticas que chegam a comprometer seu rendi
mento em mais de 70%.

lpesquisa parcialmente financiada com recursos do Projeto Nordes
te/PAPP.

2Eng.-Agr., Dr. EMBRAPA/Unldade de Execucao de Pesquisa de Ambi
to Estadual de Teresina (UEPAE de Teresina), Caixa Postal Ol~
CEP 64.035, Teresina - PI.

3Eng.-Agr., Fundacao CEPRO, a disposicao da EMBRAPA/UEPAE de Te
resina.



o melhoramento para a obtencao de cultivares portadoras de
genotipos superiores capazes de apresentarem bom potencial produti
vo, resistencia as principais pragas e doencas e com caracteristi
cas comerciais desejaveis e de importancia relevante para a regia?

Objetivando melhorar 0 padrao de germoplasma no momento uti
lizado pelos produtores, a EMBRAPA/UEPAE de Teresina esta lancando
a cultivar BR 14 Mulato, em colaboracao com 0 Centro Nacional de
Pesquisa de Arroz e Feijao (CNPAF), por ter sobressaid&, nas avalia
coes de producao no Programa Integrado de Melhoramento de Feijao
Macassar, coordenado pelo CNPAF. Esta cultivar e originaria da po

I
pulacao CNCx 249-3l3F, obtida do cruzamento entre os genotipos CNC
0434 x CNCx 27-2E.

A CNC 0434 e procedente do International Institute of Tropi
cal Agriculture - IITA, Nigeria, e introduzida pelo CNPAF, Goiania,
na geracao F2• Possui imunidade ao cowpea severe mosaic virus
(CpSMV, virus de mosaico severo do caupi), ao cowpea rugose mosaic
virus (CpRMV, virus do mosaico rugoso do caupi) e ao cowpea golden
mosaic virus (CpGMV, virus de mosaico dourado de caupi).

A CNCx 27-2E foi obtida do cruzamento das cultivares Pitiuba
x TVu 410, lancada pela EMBRAPA, 1983, com a denominacao de BR 1
Poty para a regiao Nordeste do Brasil. Mostrou-se possuidora de re
sistencia multipla ao cowpea rugose mosaic virus (CpRMV, virus de
mosaico rugose do caupi), ao cowpea green vein-banding virus
(CpGVBV, virus da faixa verde das nervuras), ao cowpea severe mot
tIe virus (CpSMoV, virus de mosqueado severo do caupi), ao Blackey
cowpea mosaic virus (BICpMV, virus Black eye caupi) e ao cowpea
aphid-born, mosaic virus (CpAMV), todos do grupo Potyvirus.

o cruzamento foi feito no ana de 1982 no CNPAF/EMBRAPA, Goia
nia, GO, a partir do ana de 1987 participou nos ensaios avancados,
regionais, passando em seguida para os ensaios estaduais.

A BR 14 Mulato possui habito de crescimento indetermi~ado,
ciclo medio e sementes de cor marrom e tamanho medio. Apresenta
insercao da vagem acima da folhagem e normalmente exige mais de
uma colheita (Tabela 1). Nas avaliacoes de reacao as doencas fei



tas no CNPAF em condi~oes controladas (inocula~oes artificiais)
e em campo, a cu1tivar BR 14 Mu1ato mostrou-se portadora de imuni
dade ao virus do mosaico severo do caupi, do grupo Comovirus, e
a1tamente resistente aos virus do grupo potyvirus e a sarna (~
ce10ma sp.).

TABELA 1. Informa~oes botanicas e agronomicas da cultivar
Mu1ato.

Habito de crescimento
Tipo de porte
F10ra~ao media (dias)
Comprimento medio de vagem (em)
Nfrmero medio de sementes por vagem
Cor das sementes
Peso de 100 sementes (g)
Cic10 (dias)

Indeterminado
Enramador
45 a 55
20
17

16
65 a 75

A cu1tivar BR 14 Mu1ato foi ava1iada em solos de media a
baixa ferti1idade, sem aduba~ao, em ~ondi~oes de sequeiro, nos mu
nicipios de Teresina, Pa1meirais, Monsenhor Gi1, Angica1, Regen~
ra~ao, E1iseu Martins e Bata1ha e sob irriga~ao por aspersao nos
municipios de Teresina e Sao Joao do Piaui. A cultivar produziu
em media 883 kg/ha, apresentando urn ganho de 7% em rela~ao a te~.
temunha BR 10 Piaui, em regime de sequeiro. Em cu'.tivo irrigado
produziu 1.967 kg/ha, 18% a mais em re1a~ao a media das testem~
nhas (Tabe1a 2).

A BR 14 Mulato esta sendo recomendada inicialmente para as
microrregioes homogeneasde~.Altos Piaui e Caninde, Campo Maior,
Medio Parnaiba Piauiense e F10riano. Recomenda-se 0 espa~amento
de 0,80 x 0,40 m com tres a quatrosementes por cova ou 0,80 m en
tre fileiras com oito a dez sementes por metro linear. Podendo es
ses espa~amento serem ajustados, principalmente, em fun~ao da fer
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TABELA 2. Comportamento produtivo da cu1tivar BR 14 Mu1ato e pr£
ducao ,re1ativa as testemunhas.

--- ..Testemunhas-----""

Media (kg/ha)
NUmero de ensaios
NUmero de locais
!ndice de ganho (%)

883.
13

7

107

827
, 13

7
100

Media, (kg/ha)
.NUmero-<ie,ensaios...:
Nfunero de locais
!ndice de ganho (%)

1.967
2

2

118

1.670
2

2
linG}

t:lA testemunha no.~",-s;~o
(1.690 kg/ha) e em Sao
(1.649 kg/ha). ;,!;';

de Teresina, foi a cu1tivar
Joao do Piau! a cu1tivar

BR 9
BR 10

Longa
Piau!

Os ~~tores agradecem aos tecnicos agr!co1as Ivo de Sousa
Pinto e F16risva1do Alves Teixeira pe1a cooperacao dada na execu
cao deste traba1ho.
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