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As regioes mais produtoras de feijao no Estado do PiauI
sac aquelas de solos mais pobres e de menos chuva. evidenciando a
capacidade do feijao macassar (Vigna unguicuta~a (L.) walp) de 5£
breviver e produzir em condi~oes de pouca agua e em solos de ba~~

fertilidade.

Entre os maiores produtores destacam-se alguns municI
pios como Sao Juliao. Francisco Santos. Santo Antonio de Lisboa.
Monsenhor Hipolito. Jaices. Sao Raimundo Nonato e Sao Miguel do
Tapuio. onde 0 total medio de chuvas esta em torno de 600 milIme
tros por ano. mal distribuIdos.

Predomina nestes locais. como em todo 0 Estado. 0 usa
de variedades ramadoras e de ciclo longo. cuja colheita e progr~
mada para a final do perIodo chuvoso. ou seja. de maio a junho.P~
ra se obter esta colheita no final das chuvas. 0 agricultor pla~
ta em fevereiro e comeQ8 a colher em maio. Num ano com chuvas ate
o mas ce abril 0 esquema funciona bem.

Devido aos problemas de seca. nos ultimos dois anos. e
com a preQo do feijao sempre mais alto. ja se observa uma tenden
cia entre alguns agricultores em plantar mais cedo. substituindo
as variedades tardias por outras mais precoces. ou seja. passando
a plantar apenas "feijao ligeiro".
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Entretanto. se eata tendencia se generalizar. os resul
tados poderao ser desastrosos. pois hum ana de chuvas normais 0
preju!zo pod era ser total. tendo em vista que 0 feijao nao supo~
ta chuvas no per!odo da colheita.

Visando diminuir os riscos de perda na cultura do fei
jio de sequeiro. prop6em-se aqui. algumas sugest6es para escolha
da variedade.

1. NUDca plantar so uma variedade

Utilizando-se so uma variedade. numa so epoca. 0 agr!
cultor corre 0 risco de perder toda a sua produ~ao. por ocorren
cia de chuvas na apoca da colheita. ou por falta de chuvas na ep£
ca de flora~ao e frutifica~ao.

2. Plantar. no mlnimo duaa. e de Rreferencia. tres va
riedades de cic10s diferentes,

Existem variedades bem adaptadas as condi~oes do Piau!.
com bom potencial de produ~ao e ciclos ~iferentes. As precoces P£
dem ser colhidas entre 65 e 75 dias apos 0 p1antio. as de ciclo
medio entre 75 e 90 dies e as tardias entre 90 e 120 dias.

3. Plantar estas variedades. logo apos as primeiras chu
vas fDrtes (dezembro ou Janeiro). na seguinte ordem
de preferencia: precoces. medias e tardias.

Agindo desta maneira 0 agricu1tor dificilmente tera um
preju!zo total. como tem acontecido nos dois ~ltimos anos. Senao
vejamos: feito 0 p1antio podem ocorrer. basicamente. tres situa
~oes:

3.1. Ocorrencia de chuvas num per!odo igual ou superior
a quatro meses.

Neste caso ele tera assegurada a produ~ao total das
tres variedades. A colheita da variedade precoce sera feita mais
cedo. garantindo 0 abastecimento da familia e a possibi1idade de
bom pre~o no mercado. uma vez que a epoca desta colheita. no Pi
au!. provawaimente. co1ncidira com a apoca de plantio em. pelo me
nos. tres outros estados do Nordeste. importadores de feijao.



sua produ~ao prejudicada par coincidencia de chuvas com a periodo
de colheita. Entretanto. esta desvantagem pode ser contrabalan~ada
pela possibilidade de se efetuer urn segundo plantio da variedade
precoce.

ses
Com este per{odo de chuvas. estarao garantidas as prod~

~oes das variedades de cicIo precoce e media. com as mesmas vanta
gens ja citadas.

Neste caso a agricultor tera assegurada. pelo menos a
produ~ao da variedade mais precoce que e capaz de produzir. rela
tivamente bem. com urn periodo de chuvas de apenas 40 dias.

4. Considerando as resultados de pesquisas ja
tes e a preferencia dos agricultores para cad a regiao.
ser recomendadas as seguintes variedades:

Precoces - 'Pendanga' ou 'Quarenta Dias'
Medias - 'Pit:Uiba' ou 'Sempre Verde"
Tardias - 'Canapu' ou Quebra-Cadeira'

existeh
poderao

Como se Ve, 0 esquema 8 bastante simples. podendo ser
altemente vantajoso. principalmente. em anos anormais. necessitan~
do para a sua utilizaQao de tres coisas imprescindiveis:

4.1. A pesquisa. atraves da UEPAE de Teresina. devera
fornecer as sementes geneticas ou basicas e as recomendaQoes para
cada variedade.

4.2. Estas sementes deverao ser multiplicadas e fiscal!
zadas por meio da Secretaria de Agricultura e Ministerio da Agr!
cultura reapectivamente. e postas a venda nas regioes produtoras.
conforme as preferencias locais. em tempo habil.

4.3. A extensao rural. atraves da EMATER-PI. devera ori
entar os agricultores. no sentido de usarem estas recomenda~oes.


