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o caupi ( Vigna unguiculata (L.) Waip.), conhecido tambem como feijao macassar ou feijao-de-
corda, e uma leguminosa produtora de graos e possuidora de urn alto valor proteico, com boa capacidade de
fixar 0 nitrogenio atmosferico. Sua adaptayao e ampla em diferentes condiy5es edafoclimaticas.

OPiaui aparece como a segunda cultura em area plantada, dentre as produtoras de graos, com uma
participayao media de 7,7% em rela~ao a quantidade produzida no Nordeste do Brasil (Pereira, 1991). A
produtividade media de graos, em regime de sequeiro, e baixa, em tomo de 240 kg.ha-1

, estando relacionada
a varios fatores do sistema solo-agua-planta, como por exemplo, solos de baixa fertilidade associ ados a

periodo de chuvas irregulares e a cultivares locais suscetiveis a pragas e doen~as e de baixo potencial
produtivo. Entretanto em condi~es experimentais, quando cultivado sob irrigayao e adequadamente manejado,
obtem-se produtividade acima de 1700 kg.ha-1 (Cardoso et aI., 1987; Cardoso et aI., 1993; Herbert &
Baggerman, 1983; Morgado & Rao, 1985; Sena& Souza, 1991).
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Em decorrencia da importancia s6cio-economica do caupi para 0 estado do Piaui, foi feito este
trabalho em que utilizou-se solo de boa fertilidade, a cultivar melhorada BR 14-Mulato (Cardoso et aI.,
1990) e a irrigayao controlada, visando 0 estudo tecnico e economico para uma alta produtividade de
sementes.

o caupi foi semeado nos anos de 1992 e 1993 nos periodos pOs-chuva, durante 0 mes de julho,
numa area de 1,0 ha, com espayamento de 0,80 m entre fileiras com uma densidade de seis plantas por
metro linear.

o solo utilizado e urn Aluvial Eutr6fico, de textura mooia, cujos resultados das analises quimicas
apresentaram: pH em agua (1:2,5): 6,5; f6sforo (ppm): 20,1; potassio (ppm): 123,1; calcio + magnesio
(mE%): 4,6 ealuminiotrocavel (mE%): 0,0. Aadubayao defundayao em 1992 e 1993 correspandeua250

kg.ha-I da mistura de superfosfato simples (225 kg) e cloreto de potassio (25 kg).
A irrigayao da area foi realizada atraves de urn sistema de irrigayao par 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,
varno de 3,18 m3.hora-1 e precipitayao media de 10 mm.ha-I. Utilizaram-se valores de evapotranspirayao

potencial (ETP) calculados para Teresina (Hargreaves, 1974) e valores de coeficiente da cultura (K)
calculados atraves da metodologia recomendada par Doorembos & Pruitt (1976).

As irrigayoes fcram feitas a cada cinco dias. Com a utilizayao de tensiometros, manteve-se a
umidade do solo, na camada de 0 cm a 30 cm, pr6ximo a capacidade de campo.

o consumode ligua, nos dois anos decultivo, parciclo de 70 dias, foi de415 mm (1992) e390 mm
(1993), com consumo mooio de 5,9 mm.dia·1 e eficiencia do uso de agua de 5,5 kg.ha-l.mm·1 (Tabela 1).



TABELA 1.Produtividade de sementes, componentes de produ~io, lamina de irriga~ e eficiencia do uso de agua,
em plantas de caupi cultivar DR 14-Mulato, em regime irrigado. Teresina, Piau ••ADos 1992e 1993.

Anos NP NV CV NSV NVP PCS PS LI EUA
T

2126 415

1993 21 309 196 505 20 17 17 34 16 10 26 16 1551 768 2319 390 5,9

Media 21 308 195 20 17 17 16 10 16 1480 743 402,5 5,5
I = primeira colheita; 11= segunda eolheita; T = total; NP = numero de plantas/3,2 m2; NV = nUmero de vagens/3,2 m2; CV =
comprimento de vagem (em); NSV = nUmero de sementes por vagem; NVP= nUmero de vagem por planta; PCS=peso de
cern sementes (g); PS=produtividade de sementes (kg.ha'l), a 13% de umidade; LI = lamina de irriga~ao aplicada (mm) e
EUA = eficiencia do uso de agua (kg.ha-1.mm'l).

Nos dois anos de cultivo nao houve, praticamente, diferenyas nos componentes de produyao como
tambem na produtividade de sementes, mostrando que 0 ambiente nao atuou nestes caracteres (Tabela 1).

o componente numero de vagens per planta na segunda colheita foi menor em relacao aprimeira
colheita, sendo que a produtividade de sementes obtida correspondeu a 33,4% da produtividade total, 0 que
evidencia sua importancia em agricultura irrigada, ja que na agricultura de sequeiro nao chega a 200,!o(Cardoso
et al., 1994a).

Pode-se considerar que 0 nu.mero de vagens por planta e urn dos principais componentes entre os
que contribuem para a maior produtividade em sistemas irrigados do caupi. Isto pode ser verificado na Tabela
1,onde 0 nu.mero de vagens por planta nas duas colheitas foi de 26, enquanto em agricultura de sequeiro
trabalhos mostram em media 12,5 vagens por planta, utilizando a mesma cultivar (Cardoso et al., 1994b).
Provavelmente, em agricultura irrigada e formado urn microambiente a myel de dossel da cultura diminuindo as
temperaturas, principalmente a noturna, 0 que favorece 0 vingamento e a fertilizaCao de flores, como tambem
o enchimento de vagens.

Em termos economicos, a Tabela 2 mostra 0 orcamento parcial referente a producao de sementes de
caupi sob irrigacao. 0 custo variavel total foi de R$ 769,39, com uma receita liquida de R$ 3.674,61,
resultando em uma relacao beneficio/custo de 4,78. Esta relacao indica urn retorno liquido de R$ 4,78 (quatro
reais e setenta e oito centavos) para cada real investido.



TABELA 2. O~ameoto dos insumos e servitos e resultados ecooomicos da produtao de hum hectare de semeotes
de caupi, cultivar BR 14-Mulato, sob irrigatao. Teresina, PL 1994.

Discriminayao
A. Insumos

Sementes (kg)
Inseticida (1)
Herbicida (1)
Superfosfato simples (kg)
Cloreto de potissio (kg)
Energia eIetrica (kw/h)
Subtotal A

B. Servicyos
Preparo da area e semeadura (hltt)
Capinas manuais (hid)
Aplica9fto de inseticidas (hid)
Aplica<;ao de herbicida (hid)
Manejo da irriga<;ao (hid)
Colheita (hid)
Transporte interno (hltt)
Trilha (R$lsaco de 60 kg)
Auxiliarpara trilha (hid)
Sacaria (saco )
Subtotal B

20,00
2,50
3,00

225,00
25,00

2.100,00

40,00
29,70
45,00
94,50
6,25

172,00
387,35

6,00
18,00
2,50
1,50

28,00
10,00
1,00
1,62
1,00

37,00

120,00
45,00
6,25
3,75

70,00
25,00
20,00
59,94
2,50

29,60
382,04

G. Beneficio/custo (FIe) 4,78
1Aos pre<;os vigentes no mercado de Teresina, PI, em novembro de 1994.
2Ao pre<;o de R$ 2,oo/kg, a Divel de produtor, no municipio de Teresina, em novembro de 1994.
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