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INFLUÊNCIA DO MANEJO DO SOLO E DA PLANTA NA PRODUTIVIDADE DE 
GRÃOS DE FEIJÃO CAIJPI[Vigna unguiculata (L.) Walp.1 

M. J. CARDOSO' e F. de B. MELO' 

Resumo - Foram executados no período de fevereiro a junho de 1996, sob regime de sequeiro, três experimentos 
com feijão caupi de porte minador (BR 17-Gurguéia) e três de porte moita (Vita 7) nos municípios de Teresina, 
Parnaiba c Guadalupe, P1. Os delineamentos experimentais foram o de blocos casualizados, em esquema fatorial 4 x 
4, com uatro repetições. Os tratamentos constaram da combinação de quatro doses de fósforo (0, 45, 90 e 135 kg de 
P20.ha) e quatro densidades (4, 9, 14 e 18 plantas.m 2). Os espaçamentos entre fiteiras foram de 0,80 m para o 
feijão ramador e de 0,60 m para o de porte moita. Em nenhum dos experimentos foi observado efeito da interação 
doses de fósforo x dcnsidadcs de planta, evidenciando que as doses de fósforo não influenciaram as densidades de 
planta Em relação a produtividade de grãos foi observado, em feijão caupi raniador, efeitos quadráticos para 
densidades de planta nos municípios de Teresina e Pamaíba e linear decrescente no município de Guadalupe. Nos 
trás locais houve efeito quadrático para as doses de fósforo. A resposta do feijão caupi moita para produtividade de 
grãos foi linear as densidades de planta nos municípios de Parnaiba e Guadalupe e quadrática no município de 
Teresina. Para doses de fósforo a resposta foi quadrática- uadrática 

Palavras-chave: Palavras-chave: Vigna unguiculala, fertilidade do solo, cultivar. 

THE SOIL HANDIJNG AND PLANT INFLUENCE ON Ti-tE COWPEA GRA1N 
PRODUCTIVITY [ Vigna unguiculata (L.) Waip.] 

Abstract - Three experimenis were carried out on 1996, from February to June, tmder dry regime, with cowpea 
spreading te (BR 17-Gurguéia) and three erect type (Vita 7) ia Teresina., Parnaiba and Guadeloupe, P1, Brazil. The 
experimental desining, it was a randomizcd blocks, in a 4 x 4 fatorial schedule, with four rcplications. The 
treatinents were, a combination of four phosphorus doses (0, 45, 90 and 135 kg of P205.ha 1 ) and four densities (4, 9, 
14 and 18 plantas.ni2). The spacings among row went of 0.80 m to the cowpca spreading type and of 0.60 m for the 
one of erect typc. There were no interaclion amnong phosphorus doses and piant densities. In relation to grain 
produclivity it was observed, a quadratic effects in the cowpea spreading type, ou lhe plant densities ia Teresina and 
Parnaíba and linear decreasing in Guadalupe. la Lhe ilirec places there were a quadmlic cffect for lhe phosphorus 
doses. The answcr of lhe cowpca crcCt type for productivity of grains was lincal to Lhe plant densities in Parnaiba 
and Guadalupe and quadratic in of Teresina. For phosphorus doses lhe answcr was quadratic. 

Keywords: Vigna unguiculata, soil fertility, culiivars. 

Introdução 

Nas regiões Norte e Nordeste do Brasil o feijão caupi, também conhecido como feijão macassar, é a principal 
leguminosa de ciclo anual cultivada. No Piauí vem se destacando em segundo lugar, em área cultivada, entre as 
culturas produtoras de grãos, sendo a principal fonte de proteína vegetal para as populações da região. 

A produtividade média de grilos do feijão caupi é baixa, em tomo de 420 kg.ha4  (Agrianual, 2001), o que está 
relacionada a vários fatores do processo produtivo, dentre eles a densidade de plantio, a escassez de informações 
sobre adubação e outras práticas do manejo da cultura necessárias para o aumento das produtividades biológica e 
econômica. 

Nessas regiões, nos solos cultivados com feijão caupi o macronutrientc mais carente é o fósforo, o que o torna 
limitante à cultura, e que tem apresentado maiores resultados quando aplicados á cultura (Cardoso et ai., 1988; 
Cardoso et ai., 1992; Meio et ai., 1991; Paiva et ai., 1Q71; Crisóstomo et ai., 1977; Malavolta, 1972). 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência de doses de fósforo sobre a produtividade de grãos de 
feijão caupi de porte enramador e moita em diferentes localidades do Piauí. 

'Embrapa Meio-Norte, Caixa Postal 01, CEP 64.006-220 Teresina, P1. l-mai1s: rnilton@cpamn.embrapa.br , 
brito@cpaniaembrapa.br  
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Material e Métodos 
c.? 

Foram executados seis experimentos, três com feijão caupi de porte ramador e três de porte moita, nos 
municípios de Teresina (Latossolo Amarelo), Pamaiba (Neossolo Quartzarênicos) c Guadalupe (Latossolo Amarelo), 
Estado do Piauí, em condições de sequeiro, no período de fevereiro a junho de 1996. De acordo com as análises de 
solo, os níveis de fósforo eram de 12 mg.dm'3, 14 mg.drn-3  e 5 mg.dm-3, respectivamente, nos municípios de 
Teresina, Parnaíba e Guadalupe. 

O delineamento experimental foi o de blocos casualizados com quatro repetições e os tratamentos dispostos 
em um esquema fatorial. Foram utilizados quatro doses de fósforo (0, 45, 90 e 135 kg.ha'i  de P205) associados a 
quatro densidades de feijão caupi (4, 9, 14 e 18 plantas. m'2). 

As unidades experimentais foram compostas de quatro fileiras de cinco metros de comprimento com plantas 
da cultivar BR 17-Gurguéia, de porte ramador, espaçadas de 0,80 m e cultivar Vita 7, de porte moita, distanciadas de 
0,60 m. Foram observados e analisados estatisticamente os dados referente a produtividade de grãos com 13% de 
umidade. 

Resultados e Discussão 

Dentro de cada local e independente do tipo de porte de feijão caupi, as interações doses de fósforo x 
densidades de plantas não foram significativas (P> 0,05), evidenciando que as doses de fósforo não influenciaram as 
densidades de plantas. 

Para feijão caupi de porte enramador as interações densidade de plantas x local e níveis de fósforo x local 
foram significativas (P <0,05). Para densidade, os efeitos foram quadráticos nos municípios de Teresina e Pamaiba e 
linear decrescente no município de Guadalupe. Nos três locais os efeitos foram quadráticos em relação as doses de 
fósforo. As produtividades máximas de grãos obtidas em função das densidades de plantas c das doses de fósforo 
foram, respectivamente, 1.395 kg.ha-1  (8,6 plantas.m-2), 1.473 kg.hal  (73,04 kg,lal  de P205) e 2.474 kg.ha-I  (10,10 
plantas.m'), 2.473 kg.ha-1  (78,48 kg.ha-1  de P205), para os municípios de Teresina e Parnalba. Em Guadalupe, o 
nível de 93,8 kg.ha"/  de P205, proporcionou a produtividade máxima de grãos de 1.164 kg.ha-1  (Figura 1). 
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FIGURA 1. Produtividade de grãos em relação a densidade de plantas (A) c a doses de fósforo (13). de feijão caupi 
cultivar BR 17-Gurguéia, de porte enramador, em três municípios do Piauí. 

Nos municípios de Pamaiba e Guadalupe, foram observados efeitos lineares crescentes (P <0,05), para feijão 
caupi de porte moita, para o componente produtividade de grãos em relação a densidade de plantas e efeito 
quadrático no município de Teresina, com produtividade máxima de grãos de grãos de 1.411 kg.ha-1  com 11,9 
plantas. m-2  (Figura 2A). 
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Município 	 Densidade 	 Níveis de fósforo 
BR 17-Gurguéia 

PG = 1199,4786 + 45,3707D -2,636602  (r2= 0,90) 	PG = 1166,5742 + 8,3848P - 0,0574P2  
(r2= 0,92) 
PG = 1882,6842 + 116,97240 - 5,789602  (r2 = 0,99) PG = 2177,7734 + 7,5182P - 0,0479P2  
(r2 = 0,78) 
PG = 1126,0917- 18,2247D (r2= 0,76) 	 PG = 526,1133 + 13,6029P - 0,0725P2  
(r2= 0,99) 

Vila 7 
PG = 856,9716 + 93,1428D - 3,915302  (r2= 0,99) 	PG = 1142,7083 + 6,4907P - 0,0367P2  
(r2= 0,95) 
PG = 1680,8718 + 18,8221D (r2 = 0,89) 	 PG = 1679,0104 + 10,7315P - 0,0733P2  
(12= 0,097) 
PG -= 450,4398 + 21,2188D (r2= 0,71) 	 PG = 423,4688 + 8,3213P - 0,0433P2  
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FIGURA 2. Produtividade de grãos em relação a densidade de plantas (A) e a doses de fósforo (13), de feijão caupi 
cultivar Vila 7, de porte moita, em três municípios do Piauí. 

Em relação as doses de fósforo houve efeito quadrático, nos três locais estudados, em relação a produtividade 
de grãos. As produtividades máximas de grãos obtidas foram de 1.430 kg.hal  (88,4 kg.ha-1  de P205), 2.072 kg.hal  
(73,2 kg.hal  de P205) e 823 kg,ha-1  (96,1 kg.11,3-1  de P205),  respectivamente, nos municípios de Teresina, Pantalha e 
Guadalupe (Figura 2B). As equações de regressões com seus coeficientes de determinação estão na Tabela 1. 

TABELA 1. Equações de regressão da produtividade de grãos (PG, em kg.ha-I) de feijão caupi de porte enramador e 
moita em função da densidade plantas (D, em plantas.m-2) e de doses de fósforo (kg.ha.-1  de P205) em 
três municípios de Piauí. Ano 1996. 
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