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o feijao macassar (Vigna unguiculata (L.) Walp.), tambem conhecido
como feijao-de-corda ou caupi, e a principal leguminosa gran!fera cultivada
no Nordeste brasileiro, particularmente nas areas semi-aridas. Nessa regiao
destaca-se como uma das principais fontes de proteina vegetal das populacoes
rural e urbana. desempenhando um importante papel socio-economico.

No Piau!, 0 feijao macassar e cultivado em todo 0 Estado, havendo
um grande nUmero de materiais locais. A maioria destes materiais foi introdu
zida h.ti muitos anos, tendo side submetida apenas a selecao natural e a sele
cao para qualidade de grao e de vagem, esta normalmente feita pelos produt£
res. Nestes processos, praticamente nao houve selecao para resistencia a
maioria das pragas e doeocas que o~orrem na regiao, fatores estes limitantes
da produtividade. Entre as doencas. as causadas por virus sac as mais 1mpo~
cantes, podeodo reduzir a producao de graos em ate 72%.

Considerando que no Piau! ocorrem varios tipos de v!rus, a
EKBiAPA, atraves da UEPAE de Teresina, vem cooduzindo'o projeto de melhora
~to de feijao macassar, visando a obteocao de cultivares co. res istenc ia
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mUltipla as viroses, com bom potencial de rendimento e com graos de boa qu~
lidade comercial.

A cultivar BR 12 Caninde e a linhagem TEx 11-99 H/SM, que foi obt!
da do cruzamento realizado na UEPAE de Teresina em 1982, entre os genotipos
TVu 612 e CNC 0434. 0 primeiro, procedente do International Institute of Tro
pica! Agriculture - IITA, e altamente resistente ao vIrus do mosaico rugosa
do caupi, ao vIrus do mosqueado severo do caupi, do grupo POTYVIRUS, ao vI
rus.do mosaico dour ado do caupi, do grupo GEMINIVIRUS e ao vIrus do mosaico
severo do caupi, do grupo COMOVIRUS, tendo sido introduzido no Brasil atra.
yeS do Centro de Ciencias Agrarias - CCA da Universidade Federal do Ceara - UFC.
o leftotipo CNC 0434, e altamente resistente ao vIrus do mosaico severo do
caupi e ao vIrus do mosaico dourado do caupi, tambem procedente do IITA, in
troduzido e selecionado pelo Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijao -
CNPAF •

A cultivar BR 12 Caninde, apresenta resistencia ao vIrus do mosai
co rugoso do caupi, ao vIrus do mosqueado severo do caupi, ao virus do mosai
co severo do caupi e ao virus do mosaico dourado do caupi. Reune portanto,
as resistencias presentes nos genotipos parentais. Alem disso, a cultivar
BR 12 Caninde possui boas caracter!sticas agronomicas, CJm vagens e sementes
na faixa de aceitacao de produtores e consumidores (Tabela 1).

Habito de crescimento
Tipo de porte
NUmero de dias para floracao
Cor da flo
N!vel de insercao das vag ens
Cor da vagem seea
Comprimento medio da vagem (em)
NUmero medio de sementes por vagem
Peso medio de 100 sementes (g)
Cor das sementes
NUmero de dias para a colheita

Indeterminado
Ereto

Vio '~ta

Acima da folhagem
Amare1a
11,68
11,83
11,75
Marrom



Nas avalia~oes de !endimento de graos, em solos nao adubados, acu!
tivar BR 12 Caninde, apresen~ou produtividades .que variaram de 385 a 1.031
kg/ha, com uma media de 699 kg/ha. Estes rendimentos foram superiores aos
das testemunhas locais numa faixa que variou de 15 a 69%. Nos estudos consor
ciados com milho (BR 5006 Fidalgo) em solos de media a alta fertilidade, fo
ram obtidos, respectivamente, 607 e 3.092 kg/ha de graos de feijao e milho.
Estes resultados associado as boas caracteristicas agronomicas, particulaE
mente a resistencia multipla a virus, justifica a recomenda~ao da cultivar
para 0 PiauL

Recomenda-se inicialmente a cultivar BR 12 Caninde, para as Micror
regioes Homogeneas de Teresina, Medio Parnaiba Piauiense, Baixoes Agrfcolas
Piauiense e Floriano. Em cultivo solteiro deve ser usado 0 espacamento de
0,6Om entre fileiras e 0,20m entre covas, dentro da fileira, com duas a tres
sementes por cova. r"',.., cu1tivo assocj"ldo com milho, """comenda-se a semeadura
simultanea do milho e do feijao na mesma fileira. 0 '-'spa~amentoentre filei
ras deve ser de l,Om. Entre plantas dentro da.fileira. para 0 milho, 0 esp~
~amento deve ser de 0,5Om com duas a tres sementes/cova e, para 0 feijao, a
densidade deve ser de dez sementes por metro linear de sulco de plantio. Po
de ser utilizado tambem 0 sistema interca1ar de uma fileira de feijao entre
dUBs de milho. Neste caso fazer 0 espacamento de 1,Om entre fileiras para am
bas as culturas e, dentro da fileira, os mesmos espacamentos e dersidade su
geridos para 0 sistema anterior. Vale observar que esses espa~amentos e ar
ranjos espaciais podem ser ajustados em fun~ao do tipo de solo ou do maior
interesse do produtor por uma ou outra cu1tura.

~ importante salientar que a cultivar BR 12 Caninde, embora tendo
sido avaliada experimentalmente somente em condi~oes de sequeiro, tem apr~
sentado urnexcelente comportamento em cultivo irrigado, em areas de producao
de semente, de modo que pela sua precocidade e matura~ao uniforme apresenta
grandes perspectiva para esse tipo ~e cultivo.
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