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COMPORTAMENTO PRODUTIVO E EFICIÊNCIA DE USO DA ÁGUA EM
CULTIVARES COMERCIAIS DE FEIJÃO CAUPI, SOB IRRIGAÇÃO, NO PIAUÍ
M. J. CARDOSO', A. S. de ANDRADE JÚNIOR' e V. Q. RIBEIRO'
Resumo - Quatro cultivares comerciais de feijão caupi, Vila 7 de porte moita, BR 17-Gurgiulia, BR 7-Pamayba e BR
14-Mulato de porte ramador foram avaliadas sob condiçôes de alto manejo (irrigação, adubação, controle químico
das plantas daninhas e tratos fitossanitários, densidade de plantas adequada), em solo NEOSSOLO FLUV1CO, no
ano de 1998, no município de Teresina, P1. As maiores produtividades de grãos (P0) e eficiência de uso da água
(EUA) foram observadas nas cultivares BR 17-Gurgiiéia (2185 kg.h a' e 6,07 kg.ha 1 mni') e BR 7-Parnayba (2180
kg.ha' e 6,06 kg.ha" mm5. O componente de produção número de vagem por planta foi a principal causa pela
diferença entre as cultivares. Estas comportanun-se, cm termos de PG, seguindo a série BR 17 = BR 7 > BR 14 =
Vita7.
Palavras-chave: Vigna unguiculata, manejo cultural, rendimento de grãos, irrigação.

PRODUCTIVE BEHAVIOR ANI) WATER USE EFFICIENCY [N CO{MERCIAL
COWPEA CULTIVARS, UNDEP,. IRRIGATION, IN PIAUÍ STATE
Abslract - Four commercial cultivars of co'npea Vila 7, ercct typc, BR 17-Gurguéia, BR 7-Parnayba and BR 14Mulatto, spreading types, were evaluated under high lechnology conditions (irrigation, fertilization, wecds chemical
control, and plant descases treatmeiits and adapted plani density), m NEOSSOLO FLUVICO soil on the year of
1998, in Teresina, P1, Brazil. The largest grain productivity (GP) and water use efliciency (WUE), were observed
in a cultivars, BR 17-Gurgiuíia (2,185 kgha and 6.07 lcgha' nim') and BR 7-Pamayba (2,180 kg.ha and 6.06
kg.ha' mm'). The plant's pod number was the maio cause for the diflerence among cultivars. Thesc bchaved, as
the GP, follo'ning the series BR 17 = 13117 > BR 14= Vila 7.
Keywords: Vigna unguiculala, crop managcment, yield grains, inigation.
Introdução
A cultura do feijão caupi, 110 Piauí, se desenvolve em ambientes, cujos fatores principais apresentam
considerável amplitude de variação. São encontrados cultivos na região do cerrado, no semi-árido e na região dos
Tabuleiros Costeiros. São normalmente cultivados em regime de sequeiro, seja em monocultivo ou consorciado,
principalmente, com milho. Nestes sistemas a produtividade de grãos é baixa, em tomo de 300 kg.ba 1
(Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, 1997), estando associado a fatores voltados para a utilização de
variedades locais com baixo potencial produtivo, suscetíveis a doenças e pragas; ausência de correção e adubação do
solo, densidade de plantas inadequada e precipitações irregulares. As mais altas produtividades de grãos são
observadas em cultivo migado (Card.so cl ai., 1987; Cardoso et ai., 1993; Cardoso et ai., 1997). Para que variedades
melhoradas em cultivos comerciais possam mostrar seu potencial de produção, é necessário que sejam manejadas
adequadamente, sendo este o objetivo deste estudo.
Material e Métodos
O experimento foi executado na área experimental da Embrapa Meio-Norte no município de Teresina, P1, em
solo NEOSSOLO FLUVICO, de textura média, durante o período de julho a setembro de 1998. Os resultados das
análises químicas do solo indicaram: pH em água (1:2,5)= 5,8; fósforo (mg.dm 3) = 18,0; potássio (mg.dnf3) = 97,0:
cálcio (mmol.dm 3) = 20,0; magnésio (nuno1.dm 3) = 6,6 e MO. (g.kg 1 ) = 13.0.
Foi utilizado um delineamento em blocos casualizados com sete repetições e como tratamento, quatro
cultivares de feijão caupi: Vita 7 de porte moita e BR 1 7-Gurguéia, BR 7-Parnayba, BR 14-Mulato de porte ramador
(Cardoso ct ai., 1991). Foi utilizado no sistema produtivo condições de alto manejo, ou seja, irrigação, adubação
'Embrapa Meio-Norte, Caixa Postal 01, CE? 64006-220, Teresina, P1. E-maus: miItoncparnacmbrapabr,
aderson@cpanin.embrapabr, va1denircpamn.cmbrapa. br
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(0-45-30 kg.ha 2 de N, P205 e 1C20), densidade de 9,5 plantas.m'2 (Vila 7) e de 7,5 plantas. rã-' BR 17, BR 7 e BR
14), controle químico das plantas daninhas e tratos fitossanit1nos quando necessário.
A irrigação da área foi realizada através de um sistema de irrigação por aspersão convencional, com OS
aspersores cm uni espaçamento de 18 m x 12 m, pressão de serviço de 3,0 aun, diâmetro de bocais de 5,0 mm x 5,5
mm, vazão de 3,18 m3.1i' e com precipitação média de 10 mm.h". Utilizaram-se valores de evapotranspiração
potencial (ETP) calculados para Teresina (1-Iargreaves, 1974) e valores de coeficientes da cultura (K,) (Doorcmbos
& PruitL 1976). As irrigações foram feitas a cada quatro dias. Com a utilização de tensiômetros manteve-se a
umidade do solo na camada de O cm a 40 cm, próximo a c.aparidadc de campo.
Avaliaram-se a produção de grãos, de uma colheita, em 4,0 m2, transformando-a cm kg.ha4, tendo como
referência uni teor de umidade de 13%. Também foram avaliados os componentes de produção comprimento de
vagem (CV), número de grãos por vagem (NGV), número de vagem por planta (NVP), peso de cem grãos (PCG) e
eficiência de uso da água (EUA= Produtividade de grãos/Lâmina aplicada).
Resultados e Discussão
O consumo de água durante o ciclo de 60 dias foi de 360,0 mm, com uni consumo médio diário 6,0 mrn,dia'.
A produtividade de grãos e a eficiência de uso da água variaram entre as cultivares de feijão caupi (Tabela 1).
TABELA 1. Número de plantas por metro quadrado (NPm2 ), produtividade de grãos (PCi), componentes de produção
e eficiência de uso da água (EUA) cm variedades comerciais de feijão caupi, sob irrigação. Teresina,
P1. 1998
EUA
PG
PCG
NGV
NVP
NPm2
CV
1741)
4.83
13,4
128
424
14.6
9,17
5.36
1930
13,9
17.4
162
125
7,23
6,07
2185
181
13,5
153
7,46
16,6
6.06
2180
171
13,9
17,4
157
7,37
5,58
2009
13.7
14,9
151
7,81
16,5
6,9
2.8
6.8
5,9
4,7
8,8
6,8
cv
0,57
2,02
0,58
206
1,47
1,07
0,80
V5%
**
**
**
**
**
**
ns
F
CV = comprimento de vagem (cm); NGV = número de grilos por vagem; NVP = número de vagem por planta;
PCG = peso de cem grãos (g).
Variedade
Vila 7
13R 14
BR 17
BR 7
Média

As maiores produtividades de grãos e as maiores eficiência de uso da água foram obtidas com as cultivares
BR 17-Gurguéia e BR 7-Pamayba, respectivamente, 2.185 e 2,180 kg.ha 1 e 6,07 e 6,06 k.hamm'. diferindo
(P < 0,01) das cultivares BR 14-Mulato (1.930 kg.ha1; 5,36 kg.hanmi) e Vita 7 (1.740 kg.ha ; 4,83 kg.ha.mnï').
Sob condições irrigada uma boa produtividade comercial situa-se entre 1.500 a 2.000 kg.ha". Neste caso a eficiência
de uso da água é de aproximadamente 3,0 a 6,0 kg. ha 1min' (Doorenbos & Kassam, 1994).
Houve diferença na produtividade de grãos e na eficiência de utilização da água entre materiais de porte
minador como entre portes mmador e moita, o número de vagem por planta foi o componente principal para estas
diferenças. As cultivares comportaram em relação a produtividade de grãos seguindo a série BR 17 = BR 7 > BR 14
= Viia7.
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