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Vinculada ao Ministerio cia Agricultura

No PiauT, 0 feijao macassar (Vigna unguiculata (L.) Walp) e
cultivado em todos os municTpios, havendo no Estadoum grande numero
de cultivares. Praticamente todo esse germoplasma foi introduzido, ha
muitos anos e apenas tern sido levado de urn local para outro, sem ser
submetido a nenhum tipo de melhoramento. Talvez, devido a isso, a
quase totalidade das cultivares locais coletadas, tern se mostrado
suscetrvel as principais doen~as e pragas que ocorrem no fstado e
alem disso tern demonstrado possuir urn potencial de rendimento limi-
tado.

Cabe a pesquisa, portanto, oferecer novas cultivares aos
produtores, com vistas a elevar 0 padrao do germoplasma cultivado em
termos de resistencia a doen~as e pragas e de potencial de rendimento.

As cultivares recomendadas sac procedentes do International
Institute of Tropical Agriculture - IITA, localizado na Nigeria, am-
bas foram introduzidas no Piaur pela EMBRAPA-UEPAE de Teresina, a
VITA-3 em 1977, atraves do Centro Nacional de Recursos Geneticos
CENARGEN e a VITA-7, em 1978, atraves do Centro Nacional de Pesquisa
de Arroz e Feijao - CNPAF. A cultivar VITA-3, em 1982, foi recomen-
dada para 0 Estado do Maranhao com 0 c6di~o de EMAPA-821.

Essas cultivares possuem plantas com boa arquitetura, tern
cicIo na faixa de precoce a medio-precoce e geralmente nao tern gra~
de desenvolvimento vegetativo, possuem vagens bem formadas com inser
~ao no nrvel e acima da folhagem. A VITA-3 possui graos de cor vermelha
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qu~ nao e muito difundida no Estado mas e bem aeeita em alguns mun~
eipios. A VITA-7 tem graos medios de cor esverdeada (tipo sempre-
verde), a qual tem boa aeeita~ao eomereial. Na Tabe1a 1, sac aprese~
tadas algumas earaeteristieas dessas eu1tivares.

TABElA I - Algumas earaeteristieas botanieas e agronomieas das eu1t~
vares VITA-3 e VITA-7, no Estado do Piaui.

Habito de ereseimento
Porte da planta
Tipo de folha
Cor da f10r
Comprimento da vagem (em)
N~ graos por vagem
Peso de 100 sementes (g)
Cor das sementes
F10ra~ao inir.ial (dias)
Cielo (dias)

Indeterminado Indeterminado
Tipo-3 (semi-enramador) Tipo-2 (moita)
Globosa Laneeo1ada
Violeta Vio1eta

Vermelha
42-45
70-80

38-40
60-70

Essas eu1tlvares vem sendo avaliadas no Estado do Piaui des-
de 1979 e tem se destaeado, entre outras earacteristicas, pelos ren-
dimentos apresentados. E1as foram avaliadas em sequeiro, no sistema
solteiro, nos municiplos de Teresina, Bata1ha, Sao Miguel do Tapuio,
Regenera~ao, Oeiras e Sao Ju1iao e em consorcio com milho nos muniCJi-
pios de Teresina, Batalha, Oeiras e Elizeu Martins e ainda em cu1ti-
vo irrigado solteiro, com a co1abora~ao do Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas - DNOCS, nos municipios de Teresina, Piripiri
e luzi1andia. Na Tabe1a 2, sac apresentados os comportamentos prodl-
tivos dessas cultivares e de suas respectivas testemunhas.

A cultivar VITA-3 apresentou um bom comportamento nos tre~
sistemas de cu1tivo e superou a testemunha de 34, 76 e 22%, respect]
vamente nos sistemas solteiros e consorciado com milho, em cu1tivc
de sequeiro, e solteiro irrigado. Apresentou tambem uma boa to1erar -
cia a estresses hidricos e mostrou-se bem adaptada a solos des de ar~-
nosos de baixa a media ferti1idade a aluviais ferteis. Nos tres si~-
temas de cultivo teve 0 coeficiente de regressao 1 inear (b) aproximc -
damente igua1 ou inferior a 1,0 0 que evidencia ser possuidora de u~



TABELA 2 - Comportamento produtivo de graos secos das cultivares VIT[\-3
e VITA-7 e respectivas testemunhas em tres sistemas 1~
cultivo, no Estado do Piauf.

Sequeiro
- Solteiro

· Media (kg/ha)
· Desvio padr~o (kg/ha)
· Tndice de ganho (%)

· Coef. de regressao (b)
· Coef. de determincu;:ao(r2)
• NC? de ensaios

NC? de anos
• NC? de 10cais

· Media (kg/ha)
· Desvio padrao (kg/ha)
· Tndice de ganho (%)
· Coef. de regressao (b)
· Coef. de determina~ao (r2)
• NC? de ensaios
• NC? de anos
• NC? de locais

- Solteiro
· Media (kg/ha)
· Desvio padr~o (kg/ha)
· Tndice de ganho (%)
· Coef. de regressao (b)

Coef. de determina~ao (r2)
• NC? de ensaios
• NC? de anos
• NC? de 10cais

593
348
134

1 ,09
0,93

1 7
5
5

388
81

176
o ,21

0,06
6

3
4

1 470
334
122

0,64
0,58
7
3
3

442
327
100

0,94
0,75

1 7

5
5

220
136
100

0,95
0,43
6

3
4

1 203

680
100

1 ,45
0,72
7
3
3

843
762
124

1 ,39
0,98

15
5
5

538
244

91
1 ,34

0,89
8
3
4

1 214

837
108

1 ,40

0,93
7
3
3

694
543
100

1 .03
0,96

1 5
5
5

589
325
100

1 ,52

0,75
8
3
4

1 127

241
100

0,9:;
0,85
7
3
3

a - Cultivares locais de porte semi-enramador e enramador em cultivo de sequeira,
e Pitiuba e CE-315 em cultivo irrigado.

~ - Cultivar Quarenta Dias em cultivo de sequeiro e CE-315 em cultivo irrigado.
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Teve tambem coeficientes de determina~ao (r2)
a exce~ao do obtido no cultivo consorciado, que mostra que

s dados nao se ajustam a uma regressao linear.
A VITA-7, embora apresentando rendimentos melhores que a I

ITA-3 em cultivo de sequeiro, solteiro e consorciado, superouas tes
temunhas somente nos sistemas solteiros, em cultivo de sequeiro e ir
rigado, respectivamente em 24 e 8%. No sistema consorciado com mi-
1ho foi inferior a testemunha em 9%, entretanto superou a media do

mbieiHe (444 kg/ha) em 16%, resultado que possibi1ita sua recomenC:~
ao tambem para esse sistema. Esse cultivar mostrou-se mais adaptada

solos de ferti lidade media a alta e pouco tolerante a estresses hf
ricos. Nos tres sistemas de cultivo apresentou coeficiente de re
res sa 0 1 inear (b) en t reI ,30 e 1, 4 0, e v ide n cia ndo. um a a 1ta cap a c id ':'.
e de resposta a melhoria do ambiente, e coeficiente de determina~ao

(r2) acima de 85%, 0 que mostra que as clados ajustaram-se bem as re-
as de regressao. Alem de uma uti liza~ao para produ~aode graos s~
as, a VITA-7, pelo seu tipo de planta, vagem e graos, possui exce-
entes caracteristicas para a produ~ao de vagens verdes, ja havendo
m Teresina, produtores que a cultivam em regime de irriga~ao, para
sse fim.

No que se refere a daen~as e pragas, essas cultivares a nr
el de campo, apresentaram um bom padrao fitossanitario, geralmente
gual ou melhor do que as testemunhas. A cultiv~r VITA-7, entretanto
ostrou-se suscetivel ao pu1g~0 (Aphis spp) e a lagarta que causa a
roca do cola (Elasmopalpus dignose11us). pe um modo geral esses ma
eriais requerem os tratos fitossanitarios comuns a cultura do fei
ao Macassar.

Com base nos municrpios e nos sistemas em que foram avalia-
as, obedecendo-se suas aptidoes, particularmente em termos de sotcs~
s cultivares VITA-3 e VITA-7 sac recomendadas para cultlvo de seque!_
0, nos sistemas solteiro e consorciado com milho nas Microrregioes
omogeneas de Campo Maior, Teresina, Medio Parnaiba Piauiense, Bai-
oes Agricolas Piauienses e Floriano e para cultivo softeiro irriga-
o nas Microrregioes Homogeneas de Teresina, Campo Maior e Baixo Par
aiba Piauiense.

Para 0 cultivo solteiro, de sequeiro e irrigado, recomend3m
e os espa~amentos de 0,80 x 0,40m com 3 a 4 sementes por cova ou



0,80m entre fileiras com 8 a 10 sementes par metro linear ~ar8 a
VITA-3 e de 0,60 x 0,40m com 3 a 4 sementes par cava ou 0,60m entre
fileiras com 8 a 10 sementes par metro linear para VITA-7. Para 0

cultivo consorciado com milho recomendam-se os espa~amentos de 2,0 x
0,40m para 0 milho e de 1,0 x 0,40m para 0 feiJao, cu1tivar VITA-3 e
de 1,80 x O,40m para a milho e de 0,60 x 0,40 para 0 feijao, cllltivar
VITA-7, usando-se 3 a 4 sementes por cova para ambas as cu1turas(Fi-
gura 1). Esses sac espa~amentos basicos para essas cultivares e po
dem sofrer aJustes, principalmente, em fun~ao da fertilidade d~ solo.

Essas cultivares ]a se encontram em difusao no Estado atra
ves de unidades demonstrativas conduzidas oela EMATER-PI e variospr~
dutores ]a dispoim de sementes das mesmas. A EMBRAPA-UEPAE de Tere-
sina, este ana, esta produzindo em torno de cinco toneladas de semen
tes basicas dessas cultivares, as quais serno comercializadas com
produtores de sementes atravis da Secretaria de Agricultura do Pinuf
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FIGURA 1 . Esquemas de consorcio pu ra fe i j ao x mil ho:
a) Cultivar VITA=3
b) Cultivar VITA-7 ( x - mi1ho, 0 - feiJao) .


