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RESUMO
O feijão caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp) é uma das culturas mais importantes das
regiões Norte e Nordeste, nessas regiões geralmente é cultivado em sistema de
consócio com o milho (Zea Mays L.). Foi realizado um experimento na área
experimental do Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade (CCAB) da
Universidade Federal do Cariri (UFCA), com o objetivo de avaliar a produtividade de
feijão caupi em vagens e grãos verdes em função dos sistemas de consórcio com o
milho e da colheita parcelada do feijão. O delineamento experimental utilizado foi em
blocos casualizados em esquema fatorial 5x4, constando de quatro repetições. O
primeiro fator analisado foi o sistema de consórcio do feijão com o milho (C1, C2,
C3, C4 e C5) e o segundo foi a colheita parcelada do feijão (1ª, 2ª, 3ª e 4ª colheita).
As variáveis analisadas foram Número de Grãos por Vagem (NG/V), Número de
Vagens por Planta (NV/P) e Comprimento da Vagem (CV), Massa de 100 Grãos
(M100G), a Produtividade de Vagens Verdes (PVV) e a Produtividade de Grãos
Verdes (PGV). No consórcio, não houve diferença estatística para NG/V e M100G, já
em NV/P e CV o sistema de consórcio C3 obteve as melhores médias. Para colheita
parcelada, houve diferença estatística em todos os resultados. Conclui-se que o C3
e C5 apresentaram os melhores resultados de produção do feijão caupi consorciado
com o milho e as colheitas 3 e 4, realizadas aos 77 e 85 dias após a semeadura,
respectivamente, apresentaram os melhores rendimentos produtivos.
PALAVRAS-CHAVE: Grãos verdes; produção; vagens verdes.
STUDY ON THE “GREEN” COWPEA PRODUCTIVITY INTERCROPPED WITH
MAIZE IN FUNCTION OF PARCELED HARVEST OF PODS
ABSTRACT
Cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp or string beans is one of the most important
cultures of the North and Northeast regions, in these regions, usually, is cultivated in
an intercrop with corn (Zea Mays L.). It was realized an experiment at the
experimental area of the Center of Agricultural Science and Biodiversity from the
Federal University of Cariri (UFCA), with the objective to evaluate cowpea
productivity in green pods and grains in function of the intercrop systems with corn
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and the split bean harvest. The design was in randomized blocks in a factorial
scheme 5x4, consisting of four repetitions. The first factor analyzed was the intercrop
systems of cowpea and corn (c1, C2, C3, C4 and C5) and the second one was split
bean harvest (1st, 2nd, 3rd and 4th harvest). The analyzed variables were Number of
Grains per Pots (NG/V), Number of Pots per Plant (NV/P), Pots Length (CV), Weight
of 100 Grains (M100G), Green Pods Productivity (PVV) and Green Grains
Productivity (PGV). At the intercrop, there was not statistical difference to NG/V and
M100G, already for NV/P and CV the intercrop system C3 obtained the best average.
For harvesting, there was statistical difference in all results. It was concluded that the
C3 and C5 showed the best results of cowpea production intercropped with corn and
the harvests 3 and 4, realized at 77 and 85 days after seeding, respectively,
presented the best productive yield
KEYWORDS: Green grains; production; green pots.
INTRODUÇÃO
Vigna unguiculata (L.) Walp, popularmente conhecido como feijão caupi ou
feijão de corda é uma das culturas mais importantes das regiões Norte e Nordeste, o
seu cultivo no Brasil chega a aproximadamente um milhão de hectares, sendo essas
duas regiões responsáveis por cerca de 90% da área cultivada total, além de ser
uma das principais fontes de proteína para as famílias dessas regiões (SANTOS et
al., 2017).
Geralmente, no Norte e Nordeste, o feijão caupi é cultivado em sistema de
consócio junto com o milho (Zea mays L.) e pode ser colhido tanto seco como verde
(BLANCO et al., 2011). O milho vem sendo utilizado em consórcios, devido ao seu
metabolismo de fixação de carbono (C4), porte alto e rápido crescimento inicial
(KAPPES & ZANCANARO, 2015).
O milho (Zea mays L.) é uma das mais importantes culturas, tanto para o
agronegócio quanto para o agricultor familiar. Sua ampla utilização na indústria,
como processados, consumo in natura e alimentação animal o torna um dos cereais
de maior área plantada no Brasil, chegando a produzir 14,5 milhões de toneladas de
grãos em 2012 (CHIEZA et al., 2017). O consórcio de culturas, cultivo múltiplo ou
policultivo se dá pelo plantio de diferentes espécies em uma mesma área e no
mesmo período de tempo, sendo estas espécies de diferentes morfologia e ciclo de
vida (KAPPES & ZANCANARO, 2015; DE ARAÚJO et al., 2016).
Há diversos benefícios em adotar o sistema consorciado, DE SOUZA et al.
(2015) relatam que pode haver melhorias no uso da água, diminuição dos custos,
melhor uso da terra, além de melhor aproveitamento da mão de obra, proteção do
solo e menor risco de perda de produção. Nesse tipo de plantio, as espécies
competem por água, luz e nutrientes, dessa forma, para que uma cultura não
prejudique o desenvolvimento da outra, é necessário estabelecer uma população
total de plantas adequadas, estudando a densidade e o espaçamento que essas
plantas devem permanecer na área, através da análise de diferentes arranjos
populacionais (SANTOS et al., 2016).
Em relação à produção do feijão caupi, a demanda pelas vagens e grãos
verdes está em ritmo de crescimento, diminuindo a relação com a demanda para
grãos secos, que historicamente foi a principal finalidade da produção. Para
conseguir atender esse mercado crescente deve-se ter em mente o estádio
fenológico da cultura para saber o período em que se tem a colheita das vagens
verdes, sendo o período ideal de colheita quando as vagens atingirem entre 60 e
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70% de umidade (MENDONÇA et al., 2015).
Nesse sentido, objetivou-se com esse trabalho avaliar a produtividade de
feijão caupi em vagens e grãos verdes em função dos sistemas de consórcio com o
milho e da colheita parcelada.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado no período de 10 de junho a 16 de setembro de
2016 na área experimental do Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade
(CCAB) da Universidade Federal do Cariri (UFCA), situada no município de Crato,
Ceará, com as coordenadas geográficas 7°14'49"S, 39°22'05"W e 413 metros de
altitude. O clima, segundo a classificação de Köeppen é Aw’, considerado tropical
úmido, com inverno característico seco, com estação chuvosa presente de
novembro a abril e estação seca de maio a outubro, no inverno. As precipitações
geralmente são superiores a 750 mm anuais nas regiões de clima Aw’, sendo
encontrado esse clima no litoral e serras do Ceará (EMBRAPA, 2016).
O solo da área experimental foi classificado como Argissolo Vermelho
Amarelo, de textura arenosa, conforme classificação de solos de média intensidade
da FUNCEME (2012). A constituição química na camada de 0-20 cm foi: pH (1:2,5
H2O): 6,0; P (melich-1): 3,0 mg dm-3; K: 1,27 mmolc dm-3; Ca: 5,0 mmolc dm-3; Mg:
6,0 mmolc dm-3; CTC: 35,4 mmolc dm-3 e V (%): 53.
O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados em
esquema fatorial 5x4, constando de quatro repetições. O primeiro fator analisado foi
o sistema de consórcio do feijão com o milho (C1, C2, C3, C4 e C5) e o segundo foi
a colheita parcelada (1ª, 2ª, 3ª e 4ª colheita).
Os sistemas de consórcio avaliados foram:
● C1 – Fileiras intercaladas de milho e feijão, com as fileiras de feijão
estando espaçadas a 0,8 m uma da outra. Foram semeadas 7 sementes por metro
de feijão, totalizando 87500 sementes por hectare.
● C2 – Fileiras intercaladas de milho e feijão, com as fileiras de feijão
estando espaçadas a 1,2 m uma da outra. Foram semeadas 10,5 sementes por
metro de feijão, totalizando 87500 sementes por hectare.
● C3 – Fileiras de milho espaçadas a 1,2 m e intercaladas com duas fileiras
de feijão, espaçadas a 0,6 m uma da outra. Foram semeadas 5,25 sementes por
metro de feijão, totalizando 87500 sementes por hectare.
● C4 – Fileiras de milho espaçadas a 1,6 m e intercaladas com duas fileiras
de feijão, espaçadas a 0,8 m uma da outra. Foram semeadas 7 sementes por metro
de feijão, totalizando 87500 sementes por hectare.
● C5 – Fileiras de milho espaçadas a 1,6 m e intercaladas com três fileiras
de feijão, com espaçadas a 0,53 m uma da outra. Foram semeadas 4,64 sementes
por metro de feijão, totalizando 87500 sementes por hectare.
Em todos os sistemas, procurou-se manter a mesma quantidade de
sementes por hectare (87.500), alterando apenas o espaçamento entre plantas na
fileira de semeadura, em função das alterações nos espalamentos entre fileiras
pertinentes a cada sistema de consórcio.
Foi avaliada a colheita parcelada em função da maturação desuniforme das
vagens de feijão caupi, fato essencial para a colheita das vagens verdes. As
colheitas foram realizadas aos 63, 68, 77 e 85 dias após a semeadura (DAS), para a
1ª, 2ª, 3ª e 4ª colheitas, respectivamente. Cada parcela experimental tinha quatro
metros de comprimento por três de largura (12 m2), sendo avaliado dois metros por
fileiras de feijão na parte central da parcela.
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Para a cultura do feijão não foi realizada adubação de fundação no momento
da semeadura que foi realizada no dia 10 de junho de 2016, com as únicas práticas
realizadas sendo a aplicação de óleo de neem com detergente neutro a 1% (v/v)
aos 15 e 30 DAS para controle de mosca branca e pulgão. Também foi realizada a
capina manual aos 25 DAS para o controle de plantas daninhas.
A cultura foi irrigada por sistema de microaspersão com as fileiras de
aspersores espaçadas a 3 m, com distância entre os aspersores na linha de 4 m.
Cada aspersor possui vazão média de 80 L h-1. O turno de rega foi diário por um
período de uma hora, totalizando uma lâmina diária de irrigação de 6,67 mm.
As variáveis analisadas foram o número de grãos por vagem e de vagens
por planta, o comprimento das vagens, a massa de cem grãos e a produtividade de
vagens e de grãos verdes. Os dados foram tabulados e submetidos à análise de
variância e ao teste de comparação de médias de Tukey a 5% de probabilidade,
utilizando-se o programa estatístico SISVAR 5.3 (FERREIRA, 2010).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com a análise de variância dos dados encontrados no presente
trabalho (Tabela 1), para o fator Consórcio, o NG/V não foi significativo pelo teste F,
já NV/P e CV foram significativos a 1 e 5%, respectivamente. No fator Colheita
Parcelada, NG/V, NV/P e CV foram significativos a 1%. Na interação entre os dois
fatores (C x P), nenhuma das variáveis obteve significância.
Dentre os consórcios, o C3 foi o que apresentou melhores resultados,
seguidos por C5 e C4, respectivamente. Para NG/V, não houve diferença estatística
entre os tratamentos, porém o C3 apresentou maior NG/V em relação a C1 e C4.
Para NV/P, o C3 obteve uma média de 4,92, similar ao C5 (3,92) e superior aos
outros consórcios. Para CV, o C3 apresentou melhor resultado, seguido de C4, C5 e
C2 que foram intermediários, enquanto o C1 obteve a menor média.
VIEGAS NETO et al. (2012), avaliando o consórcio entre feijão comum,
cultivar BRSMG pioneiro, e milho pipoca, em diferentes arranjos de plantas também
não encontraram diferenças significativas entre o número de grãos por vagem,
assim como SANTOS et al. (2016), avaliando o desempenho do feijão-caupi e milho
BRS Caatingueiro consorciados em diferentes densidades populacionais e arranjos
de plantas, não encontraram efeito significatico para número de grãos por vagem e
número de vagens por planta, explicando que esses resultados foram obtidos
através da pouca influência do ambiente sobre essas características.
Entretanto, para o número de vagens por planta, DE SOUZA et al. (2014)
avaliando doses de nitrogênio e efeito da população de plantas sobre o crescimento
e produção da cultivar de feijoeiro comum, cultivar IPR Tangará, obtiveram
resultados semelhantes ao deste trabalho, explicando que o aumento populacional
aumenta a competição entre as plantas, reduzindo o número de vagens por planta.
Em relação ao comprimento de vagem, SOUSA et al. (2015), avaliando
genótipos de feijão caupi para a seleção dos melhores para o mercado de vagens e
grãos verdes, encontraram uma média geral de 22,14 cm, valor acima do
encontrado na maior média desse trabalho (19,3 cm, no tratamento C3), podendo
ser explicado através da interferência do consórcio. Em relação à colheita parcelada
(Tabela 1), a primeira e segunda colheitas, apresentaram resultados semelhantes,
com maior NG/V e CV, indicando melhor desenvolvimento das vagens oriundas das
primeiras flores, porém com menor NV/P do que as últimas colheitas (Colheita 3 e
4).
Estes resultados podem ser explicados pelo fato do feijão emitir poucas
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flores no início do período reprodutivo, assim, ocorre maior acúmulo de
fotoasssimilados nos grãos, produzindo vagens maiores e com maior número de
grãos. Com o decorrer do desenvolvimento, emite maior número de flores e
consequentemente maior número de vagens, ocorrendo uma maior distribuição dos
fotoassimilidos entres essas vagens e assim, diminuindo o comprimento das vagens
e o número de grãos por vagem. LOCATELLI et al. (2014) encontraram resultados
semelhantes, explicando que tem uma relação direta destas características com a
fonte dreno.
TABELA 1. Síntese da análise de variância e do teste de médias para o número de
grãos por vagem (NG/V), número de vagens por planta (NV/P) e
comprimento da vagem (CV).
Valores de F
Fontes de Variação
NG/V
NV/P
CV
Consórcio (C)

0,56 NS

5,81 **

3,08 *

Colheita Parcelada (P)

6,03 **

17,20 **

7,97 **

CxP
CV%
Fatores
cm

0,63

NS

17,58

1,49

NS

70,53

1,01 NS
8,30

Teste de Médias de Tukey (p<0,05)
NG/V

NV/P

--------------------unidade-------------------

CV
Cm

Consórcio
C1

11,7 a

1,97 b

17,6 b

C2

11,2 a

2,34 b

17,9 ab

C3

11,9 a

4,92 a

19,3 a

C4

11,6 a

2,14 b

18,7 ab

C5

11,0 a

3,92 ab

18,3 ab

1ª Colheita

11,7 a

1,62 b

18,8 a

2ª Colheita

12,4 a

1,12 b

19,3 a

3ª Colheita

11,9 a

4,25 a

18,2 ab

4ª Colheita

9,9 b

5,23 a

17,1 b

Colheita Parcelada

**: significativo (P<0,01); *: significativo (P<0,05); NS: não significativo; CV%: coeficiente de
variação. Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna, não diferem entre si pelo
teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Na tabela 2, observa-se que não ocorreu interação significativa entre os
fatores para todas as variáveis em estudo, porém, tanto para o consórcio quanto
para a colheita parcelada, nota-se que ocorreu diferença significativa para todas as
variáveis (p<0,01), exceto para a M100G nos consórcios, que não houve diferença
significativa.
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TABELA 2. Síntese da análise de variância e do teste de médias para a massa de
cem grãos (M100G), a produtividade de vagens verdes (PVV) e a
produtividade de grãos verdes (PGV).
Valores de F
Fontes de Variação
M100G
PVV
PGV
Consórcio (C)

0,72 NS

9,81 **

7,20 **

Colheita Parcelada (P)

19,60 **

8,93 **

9,95 **

CxP

1,48 NS

2,34 NS

2,04 NS

CV%

17,89

64,72

71,18

Teste de Médias de Tukey (p<0,05)
Fatores

M100G
g

PVV

PGV
-1

----------------- kg ha ------------------

Consórcio
C1

30,3 a

764 bc

429 bc

C2

27,7 a

666 c

360 c

C3

30,5 a

1892 a

989 a

C4

28,9 a

684 c

393 bc

C5

29,5 a

1447 ab

808 ab

1ª Colheita

34,3 a

811 b

386 b

2ª Colheita

33,4 a

573 b

291 b

3ª Colheita

25,6 b

1444 a

849 a

4ª Colheita

24,2 b

1535 a

856 a

Colheita Parcelada

**: significativo (P<0,01); *: significativo (P<0,05); NS: não significativo; CV%: coeficiente de variação.
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a
5% de probabilidade.

SANTOS et al. (2016) não encontraram diferença significativa, o que
coincide com o presente trabalho. VIEGAS NETO et al. (2012) trabalhando com o
consórcio entre milho pipoca e feijão comum e avaliando os diferentes arranjos de
plantas também não encontraram diferenças significativas, sendo explicado no seu
trabalho que o processo fisiológico da semente, como a massa do grão, não se
alteram com os diferentes sistemas de cultivo, sendo outros fatores responsáveis
pela redução da produtividade.
Com relação à produtividade de vagens e grãos verdes (tabela 2), o sistema
de consórcio C3 obteve as melhores médias, sendo semelhante estatisticamente ao
C5, com C2 e C4 obtendo as menores produtividades. Observa-se que nos sistemas
de consórcio estudados, os que apresentaram maior produtividade (C3 e C5) foram
os que utilizaram o menor número de sementes por metro, mantendo as plantas
mais distantes na fileira de semeadura, com maior aproveitamento dos recursos
naturais. Este comportamento ocorre, pois segundo BEZERRA et al. (2012), o
adensamento das plantas tem reflexos negativos na produtividade em função da
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redução no número de ramos laterais e gemas reprodutivas.
Ao analisar a Tabela 2, observa-se que, para a colheita parcelada, as duas
primeiras colheitas apresentaram melhor desenvolvimento dos grãos, assim como
ocorreu para as variáveis da Tabela 1 em relação às vagens, verificado pela maior
massa de cem grãos, porém em contrapartida, a produtividade de vagens e grãos
verdes foi inferior às colheitas 3 e 4. Esses resultados são semelhantes aos
resultados anteriores, visto que é uma relação de produção, com as vagens de
melhor qualidade sendo obtidas nas primeiras colheitas, e as maiores produtividades
nas últimas.
CONCLUSÕES
Os sistemas de consórcio C3 e C5 apresentram os melhores resultados de
produção do feijão caupi consorciado com o milho.
As colheitas 3 e 4, realizadas aos 77 e 85 dias após a semeadura,
apresentaram os melhores rendimentos produtivos, porém a primeira e a segunda
colheita propiciaram vagens e grãos maiores, sendo mais atraentes para o consumo
verde.
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