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1 
Que elementos climáticos mais influenciam a produtividade 
de grãos do feijão-caupi?

Os principais elementos climáticos que influenciam a produ-
tividade de grãos do feijão-caupi são precipitação pluviométrica, 
temperatura do ar e radiação solar.

2 Como a temperatura do ar afeta a cultura do feijão-caupi?

A temperatura do ar é um dos elementos climáticos de 
maior importância para o crescimento, o desenvolvimento e a 
produtividade de grãos da cultura do feijão-caupi. Em geral, para que 
essa cultura atinja elevada produtividade, os valores de temperatura 
do ar devem estar em torno de 30 °C durante o dia e 22 °C durante 
a noite. Temperaturas do ar ao redor de 35 °C podem ocasionar 
o abortamento de flores e afetar negativamente o vingamento de 
vagens, principalmente se a cultura estiver submetida a limitado 
suprimento de água.

3 
Qual a fase do ciclo do feijão-caupi mais crítica sob altas 
temperaturas?

A fase mais crítica sob altas temperaturas estende-se do 
período imediatamente anterior à floração até o início da formação 
das vagens. Nessa fase, a incidência de altas temperaturas, princi-
palmente à noite, pode provocar grande abortamento de flores e 
vagens, chegando até a afetar o processo de fecundação. Nessa 
situação, a produtividade de grãos é bastante prejudicada.

4 
Que efeitos as altas temperaturas provocam no ciclo de 
desenvolvimento e crescimento do feijão-caupi?

Altas temperaturas provocam os seguintes efeitos na cultura 
do feijão-caupi:
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• Abortamento de flores e va-
gens.

• Redução do número de grãos 
por vagem vingada.

• Crescimento vegetativo exage-
rado.

• Autossombreamento.
• Aumento no tamanho do entre-

nó.
• Maturação desuniforme, com 

vagens maduras e vagens em formação na mesma planta.
• Grãos com menor massa seca.
• Distribuição desuniforme das vagens na planta.
• Redução no ciclo da planta, com menos tempo para o 

enchimento dos grãos.

5 
É possível maximizar a produtividade de grãos na cultura 
do feijão-caupi em condições de altas temperaturas?

Sim. Para tanto, devem ser utilizadas variedades tolerantes a 
altas temperaturas. As plantas devem ser distribuídas adequadamente 
na área e supridas com nutrientes e água, em quantidade adequada 
para atender a maiores taxas de crescimento. Em geral, deve-se 
reduzir o número de plantas por unidade de área, para diminuir o 
autossombreamento na cultura.

6 
Qual a importância da radiação solar para a produtividade 
de grãos do feijão-caupi?

A importância da radiação solar varia de acordo com as 
fases do ciclo do feijão-caupi. A fase vegetativa, por exemplo, 
apresenta baixa resposta à radiação solar. Os maiores incrementos 
na produtividade de grãos, para níveis crescentes de radiação solar, 
são obtidos, respectivamente, durante as fases reprodutiva e de 
maturação de vagens.
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7 
A eficiência de utilização da radiação solar é afetada pelo 
porte da planta do feijão-caupi?

Sim, um ângulo foliar mais agudo (< 90°) permite que maior 
quantidade de radiação atinja as folhas inferiores do dossel, 
tornando-as fotossinteticamente mais eficientes, ou seja, plantas 
com porte ereto e semiereto são mais eficientes na utilização da 
radiação solar.

8 
A disponibilidade de luz pode limitar a produtividade de 
grãos do feijão-caupi?

Sim. A falta de luz pode ocorrer, por exemplo, quando o número 
de plantas por unidade de área for muito elevado e houver condições 
adequadas de água e de nutrientes associadas a altas temperaturas. 
Nesses ambientes, pode ocorrer um crescimento vegetativo excessivo 
das plantas, que não vai permitir que a luz solar chegue até a maioria 
das folhas verdes. Dessa maneira, a luz solar somente incide nas 
folhas da parte superior das plantas, que normalmente ainda não 
estão completamente maduras e que nem sempre são autossuficientes 
na produção de fotoassimilados. Nessa situação, torna-se visível um 
estiolamento das plantas, que vem acompanhado de aumento do 
tamanho do entrenó, associado a um aparente crescimento vegetativo 
exuberante, favorecido ainda mais por altas temperaturas, o que 
resulta em poucas vagens e grãos por planta.

9 
Quais as causas do abortamento excessivo de flores e 
vagens no feijão-caupi?

As causas são as mais diversas. Normalmente, cerca de 60% a 
80% das flores são abortadas, porém algumas situações aumentam 
ainda mais o percentual de abortamento de flores, vagens e grãos. 
Geralmente, a planta autorregula o número ideal de vagens e grãos 
que ela pode ter, basicamente pela disponibilidade de nutrientes 
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e, principalmente, pela disponibilidade de carboidratos. Dessa 
maneira, se ocorrer escassez de carboidratos durante o florescimento, 
o percentual de flores abortadas aumentará; se, porém, ocorrer falta 
de carboidratos na fase de formação de vagens, haverá um excessivo 
abortamento de vagens.

Fatores adversos, como alta temperatura do ar durante a 
fase de floração, favorecem a produção elevada de flores; porém, 
aceleram as taxas respiratórias, causando elevada demanda por 
carboidratos, com consequente redução no vingamento de flores 
e vagens. Ressalte-se que, nessa etapa do desenvolvimento da 
planta, ainda podem estar se formando novas folhas e novas flores, 
além de as vagens estarem em diferentes estádios de crescimento, 
estabelecendo-se uma elevada competição por carboidratos entre 
os diversos pontos de crescimento da planta.

10 
Quais são as fases mais críticas da cultura do feijão-caupi 
no que respeita a deficiência hídrica do solo?

As fases mais críticas são as de floração e enchimento das 
vagens. As consequências serão mais severas quanto maior for o 
período de deficiência hídrica. Em geral, afetam os componentes 
números de vagens por planta e o peso de grãos.

11 
A soma térmica pode ser utilizada na cultura do feijão- 
-caupi para o planejamento de tratos culturais?

Sim. A soma térmica ou graus-dia corresponde à soma diária 
de temperaturas do ar situadas entre as temperaturas mínima e 
máxima exigidas pela planta. Expressa a disponibilidade energética 
do meio. Sua estimativa permite definir as fases fenológicas da 
cultura e oferece informações para um melhor planejamento dos 
tratos culturais. A soma térmica caracteriza melhor as fases do 
ciclo da cultura do que o calendário diário (número de dias após a 
semeadura).
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12 
É possível minimizar os efeitos da deficiência hídrica sobre 
a cultura do feijão-caupi, sob o aspecto agroclimático?

Sim, observando as épocas de semeadura que proporcionem 
menor risco de ocorrência de deficiência hídrica durante o ciclo 
da cultura, principalmente durante a fase reprodutiva. Essas épocas 
são definidas por meio do zoneamento de risco climático, que vai 
localizar as regiões com menor chance de ocorrência de deficiência 
hídrica.

13 Por que se formam sementes chochas e mais leves?

A presença de sementes mais leves significa que houve 
falta de “alimentos”. Em geral, as sementes mais leves são encon-
tradas nas últimas vagens a serem formadas, provenientes das 
últimas floradas. Em algumas situações, também as demais 
vagens podem apresentar grãos malformados, principalmente se, 
por ocasião do pegamento de vagens e grãos, a disponibilidade 
de nutrientes e carboidratos aparentemente era ótima, levando a 
um número de vagens vingadas superior ao que a planta poderia 
sustentar posteriormente. Assim, à medida que a demanda por 
carboidratos aumenta, durante o enchimento dos grãos, as folhas 
fotossinteticamente ativas não conseguem suprir plenamente os 
grãos em crescimento e envelhecem mais rapidamente, ficando os 
grãos mais leves do que o esperado.

14 
O que é índice de área foliar? Qual a sua importância para 
a cultura do feijão-caupi?

Índice de área foliar é a área das folhas por unidade de área do 
solo ocupada por uma planta. É importante conhecer esse índice 
pelo simples fato de que são as folhas as principais responsáveis 
pela captação e pela transformação da energia luminosa em 
biomassa.
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Em geral, o índice de área foliar máximo (entre 3 e 3,5) da 
cultura do feijão-caupi dá-se na fase de início de enchimento 
de grãos. O ideal é que, nessa fase, as folhas consigam captar o 
máximo possível da radiação solar disponível. Para isso, não pode 
haver autossombreamento, e a luz deve chegar ao solo entre as 
linhas de plantio.

A distribuição das plantas por unidade de área é o principal 
fator a ser manejado para adequar o índice de área foliar, de modo 
que o cultivo consiga captar e transformar eficientemente a energia 
luminosa em biomassa e, posteriormente, em grãos.

15 
Por que a fotossíntese é o principal fator a ser maximizado 
para que sejam obtidas boas produtividades?

Porque é por meio do processo fotossintético que se dá a 
incorporação do carbono proveniente do CO2, em esqueletos de 
carbono (carboidratos), sem os quais as plantas não cresceriam. 
Na realidade, toda atividade agrícola se resume em como captar 
e transformar eficientemente a energia luminosa em biomassa, por 
meio da fotossíntese. Se não for planejada, adequadamente, a forma 
de captar essa energia luminosa, os cultivos em geral, inclusive o do 
feijão-caupi, não terão boa produtividade.

16 
O que é taxa de crescimento e taxa de desenvolvimento? 
Qual é a sua importância para o cultivo do feijão-caupi?

Taxa de crescimento é a 
quantidade de biomassa acu-
mulada pela planta, ou por 
determinadas partes da planta, 
ao longo do tempo. Taxa de 
desenvolvimento são as mu-
danças de fases fenológicas 
que ocorrem durante a vida da 
planta, ao longo do tempo.
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O conhecimento dessas duas taxas e da maneira como elas 
são afetadas por fatores do ambiente, principalmente água, luz e 
temperatura, permite manejar a forma mais adequada à cultura do 
feijão-caupi para maximizar o rendimento de grãos.


