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g Cultura de grande expressao socio-economica para 0 Nordeste brasileiro, 0 caupi (Vigna
u
~ unguiculata (L.) Walp) representa a principal fonte de proteina para a popula<;aorural da regiao e emprega
o
.~ mao-de-obra especialmente em epocas chuvosas. Sua rusticidade, associada a precocidade de seu cicIo e a
S; tradi<;aolocal, prioriza seu cultivo pela grande maioria das familias de pequenos produtores.
en

.g Por outro lado, perimetros publicos de irriga<;aopodem produzir caupi em periodos secos,
-0

.~ garantindo melhores pre<;osem epocas de escassez do produto no mercado.
o
•... Em escala experimental, com irriga<;ao e aduba<;ao, tem-se conseguido produtividades
en

..g superiores a 2.000 kg/ha. Na Eti6pia, Estados Unidos e Nigeria, registram-se 4.201 kg/ha, 3.916 kg/ha e
e<:!....,
~ 3.300 kg/ha, respectivamente. Em Pernambuco, a Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuaria
<l)

0:::. obteve ate 4.300 kg/ha em testes de linhagens. Em Parnaiba-PI,obtiveram-se ate 2.479 kg/ha com

I~ ensaio de gen6tipos.
7 Contudo, a produtividade media do caupi no Nordeste tem-se mantido em torno de 300
ll.l

~ kglha, em regime de sequeiro e em cons6rcio. A escassez de recursos financeiros, de assistencia tecnica e
de informa<;5es sobre fatores de produ<;ao, para otimizar 0 seu cultivo, tern entravado 0 desenvolvimento
dessa cultura, que e perfeitamente adaptada as condi<;5essemi-aridas, com mercado garantido na regiao.

E comum a prtltica de extrapolar informa<;5essobre distribui<;aoradicular das culturas para 0

planejamento da irrigac;ao. Sao raras as culturas para as quais ja se disp5e dessas informac;5es, principalmente
considerando as condic;5es edafoc1imtlticas locais e as prtlticas culturais envolvidas em cada situac;ao.

Este trabalho tern por objetivo apresentar as informa<;5es de distribuic;ao de raizes do caupi
obtidas em solo arenoso, quando submetido a diferentes laminas de agua e doses de f6sforo.



°que se apresenta neste trabalho e parte das informayoes obtidas em urn experimento
executado no Campo Experimental do CPAMNIUEP-Parnaiba, visando determinar as respostas agronomicas

e fisio16gicas do caupi a diferentes laminas de agua e doses de f6sforo, quando cultivado em Latossolo
Amarelo caracteristico dos tabuleiros costeiros do Piaui.

Esse solo, embora ciassificado como de textura media, e arenoso em seu horizonte superficial
(A) e nos primeiros 80 cm do seu horizonte sub superficial (B latoss61ico). Com transiyoes difusas entre

suborizontes, em profundidades superiores apresenta textura media (franco-arenoso e franco-argilo-arenoso).
Apresenta-se com aspecto maciyo coeso, fracamente estruturado. Suas principais limitayaes agricolas saDa
baixa capacidade de armazenamento de agua e a baixa fertilidade natural.

Utilizou-se a variedade BR-12 Caninde, material indicado para 0 Estado do Piaui, num
delineamento experimental em blocos ao acaso com arranjo em faixas e quatro repetiyoes. 0 espayamento
utilizado foi 10 cm entre plantas e 60 cm entre fileiras.

Os tratamentos foram quatro doses de adubayao fosfatada aplicadas nas parcel as (0, 60,
120 e 180 kg/ha de P205, na forma de superfosfato triplo) e quatro laminas totais de irrigayao aplicadas nas
subparcelas (77,7; 154,1; 263,7 e 415,7 mm, identificadas como 0, 1,2 e 3, respectivamente). A area util
da subparcel a foi 1,2 x 7,0 m (8,4 m2) com 140 plantas. As laminas totais obtidas correspondem a 23,3;
46,1; 79,0 e 124,5%, respectivamente, da lamina total necessaria calculada para a cultura (334 mm). Todos

os tratamentos receberam a mesma dose de adubayao potassica, 90 kg/ha de K20, na forma de cioreto de
potassio, em fundayao, conforme analise do solo.

Definiram-se as irrigayoes com base nas fases feno16gicas da cultura e respectivos Kc
publicados pel a FAO, utilizando-se dados de evaporayao do tanque ciasse A (ECA), obtidos na Estayao
Agrometeoro16gica da Unidade (Tabela 1). Manteve-se tumo de rega fixo de dois dias. Utilizou-se 0 sistema
de aspersao convencional, com lamina unica para todo 0 experimento, ate as plantas atingirem 15 cm,
aproximadamente 23 dias ap6s 0 plantio (DAP). A partir do 240 DAP, aplicaram-se as laminas
diferenciadas atraves de urn sistema de aspersao em linha. °controle das laminas de agua aplicadas foi feito
atraves de pluviometros instalados em todas as parcelas.

A ultima irrigayao foi feita aos 61 dias do cicio, quando havia 80% de vagens maduras,

aproximadamente. A colheita foi feita aos 70 DAP. Nao houve necessidade de capina devido a baixa
ocorrencia de plantas daninhas. Nao ocorreu doenya. Necessitou-se somente de uma aplicayao de inseticida
a base de Carbaril para combater a lagarta elasmo, no inicio do cicio.

Imediatamente ap6s a colheita, executaram-se as escavayoes para a retirada das raizes, que
foram peneiradas, lavadas, secas em estufa e pesadas para a determinayao da materia seca. As determinayaes

foram feitas para uma area de 30 x 60 cm, ate 60 cm de profundidade, em camadas de 20 cm, e saD
apresentadas na Fig. 1, em kg/m3. Na Fig. 2, apresentam-se os dados de produtividade de graos para efeito
comparativo.
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FIG. 2 - Produtividade de gr1'iosdo caupi cultivado em solo arenoso, submetido a tratamentos de laminas de
agua e doses de adubaya.o fosfatada.

A maior lamina de agua (415,7 mm) possibilitou produtividade acima de 1.000 kg/ha nos
tratamentos comadubayao fosfatada(p60, P120 ePI80). Amenor lamina (77,7 mm) eamenor dose defosforo
(PO),combinadas ou em separado, so permitiram produtividades abaixo de 154 kg/ha(aproximadamente 50%
da mediado estado do Piaui). Produtividades superiores a essa media foram obtidas somente a partir de 154,1

mm de agua e de 60 kg/ha de P205.
Percebe-se uma tendencia geral dos dois fatores influindo positivamente no desenvolvimento do

sistema radicular. Essa tendenciafoi praticamente linear para lamina de aguaem umamesmadose defosforo.

Entretanto, dentro de uma mesma lamina de agua, os tratamentos com adubayao fosfatada proporcionaram
valores praticamente iguais de materia seca de raizes. Isso indica que 0 efeito do fosforo foi menos acentuado
que 0 da agua no crescimento radicular do caupi, da mesma forma que na produtividade de graos.

Houve uma concentrayao de aproximadamente 80% das raizes nos primeiros 20 cm de
profundidade. Isso indica que essa pode ser a profundidade efetiva a ser considerada para caIculos de
irrigayao e de adubayao da cultura do caupi, nas condiy5es edafocIimaticas locais.



Dia Fase Dura<;ao Kc ECA ETc Laminas de irriga<;ao (mm)
do da da fase (FAO)
ciclo cultura (dia) (mm) (mm) 0 1 2 3

1- 14 Estabelecimento 14 0,4 129,7 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8

15 - 34 Vegetativa 20 0,8 198,5 108,6 40,9 42,9 82,9 138,5

35 - 56 Reprodutiva 22 1,2 215,5 176,9 0,0 69,8 135,1 225,5

57 -70 Matura<;ao 14 0,3 57,4 11,7 0,0 4,6 8,9 14,9

Total 70 601,1 334,0 77,7 154,1 263,7 415,7

Nota:
Kc = coeficiente de cultivo obtido da FAO;
ECA = evapora<;ao do tanque classe A no periodo;
ETc = evapotranspira<;ao da cultura no periodo.
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FIG. 1 - Materia seca de raizes do caupi cultivado em solo arenoso, submetido a tratamentos de
laminas de agua e doses de adubayao fosfatada.


