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RESUMO 

Considerando a importância da cultura e da identificação dos estádios fenológicos 
para os produtores, objetivou-se com este trabalho descrever as diferentes fases 
fenológicas de cinco genótipos de feijão-caupi, relacionando a quantidade de graus–
dia necessária para o desenvolvimento de cada estádio, e verificar a variação do 
desenvolvimento fenológico entre genótipos de feijão-caupi. O experimento foi 
conduzido no setor de horticultura pertencente ao Departamento de Fitotecnia, da 
Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. Os genótipos em estudo 
apresentaram as fases vegetativas VE à V8 e as reprodutivas R1 à R6. Da 
emergência até o início do estádio VC (primeiro nó com folhas unifolioladas) foi 
necessário um dia para todos os genótipos e 18,5 graus-dia, com exceção da 
linhagem MNC05-847B-123 que necessitou de 19 graus-dia. O número médio de 
dias para o início da floração (R2) foi de 38,2 dias, com uma amplitude entre 36 a 39 
dias e para o início da colheita do feijão-verde foi necessário em média 52,4 dias e 
1048,76 graus-dia, acumulados. O genótipo BRS-Tumucumaque apresentou 
características de precocidade quando comparado com os demais genótipos em 
estudo. 
PALAVRAS - CHAVE: Feijão-verde, Fenofase, Temperatura, Vigna unguiculata 

PHENOLOGICAL CHARACTERIZATION ASSOCIATED WITH DEGRE E-DAY IN 
COWPEA GENOTYPES FOR PRODUCTION OF GREEN BEANS 

ABSTRACT  
Considering the importance of culture and identification of phenological stages for 
producers, the objective of this study was to describe the different phonological 
stages of five genotypes of cowpea relating the amount of degree-days required for 
the development of each stage and check the variation of phenological development 
among genotypes of cowpea. The experiment was conducted in the horticulture 
sector of the Department of Plant Science, Federal University of Ceara, in Fortaleza. 
The genotypes studied showed vegetative phases VE-V8 and reproductive R1 to R6. 
From emergence to early stage VC was needed 1 day for all genotypes and 18.5 
degree days, except MNC05-847B-123 strain that required 19 degree days. The 
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average number of days to the start of flowering (R2) was 38.2 days, with a range 
between 36 to 39 days and the beginning of the harvest of the beans it took on 
average 52.4 days and 1048.76 degree days accumulated. The BRS - 
Tumucumaque genotype showed early features when compared to the other 
genotypes under study. 
KEYWORDS: Green bean, Phenophase, Temperature, Vigna unguiculata 

 
INTRODUÇÃO 

O feijão-caupi (Vigna unguiculata L. Walp.) é originário da África, sendo 
cultivado principalmente na Índia, oeste da África e algumas áreas da América. No 
Brasil é cultivado predominantemente nas regiões Norte e Nordeste, atualmente 
encontrando-se em expansão na região Centro-Oeste (BEZERRA et al., 2012). 

É uma espécie de grande importância socioeconômica, cultural e nutricional, 
por ser uma fonte de proteína de baixo custo e fisiologicamente adaptada a 
diferentes condições ambientais. Constitui um dos mais importantes componentes 
da dieta alimentar das populações rurais, é responsável pela fixação do homem no 
campo e pela geração de emprego e renda (FREIRE FILHO et al., 2011). 

A produção de feijão-caupi está direcionada, principalmente, para atender o 
consumo de grãos secos, no entanto, está crescendo a demanda por vagens ou 
grãos verdes debulhados, aumentando assim a importância destes produtos 
(ADEWALE et al., 2010). O feijão-caupi é uma cultura que apresenta grande 
variabilidade genética, o que a torna versátil, sendo usada para várias finalidades e 
em diversos sistemas de produção (ANDRADE et al., 2010). 

A produção de feijão-caupi visando atender o mercado de feijão-verde é uma 
alternativa viável para os agricultores familiares e empresariais, pois o seu mercado 
apresenta preços atrativos para o produtor e perspectivas de expansão do consumo 
e do processamento industrial (FREIRE FILHO et al., 2008). O ponto de colheita 
para produção de vagens e grãos verdes é quando os grãos apresentam de 60 a 
70% de umidade, um pouco antes ou um pouco após o estádio em que param de 
acumular fotossintatos e iniciam o processo de desidratação natural (FREIRE FILHO 
et al., 2005). A comercialização é realizada na forma de vagens ou grãos 
debulhados (ANDRADE et al., 2010). 

O feijão-caupi é uma cultura em que pesquisas são realizadas de forma 
constante, no entanto em relação às fases fenológicas existem poucos trabalhos, 
possivelmente, devido ao fato de possuir alta variabilidade genética em todos os 
caracteres (CAMPOS et al., 2000). A fenologia visa avaliar sistematicamente as 
mudanças periódicas na aparência e constituição dos seres vivos por causas 
ambientais (PASCALE & DAMARIO, 2004). É importante saber identificar os 
estádios fenológicos das culturas, pois facilitará na adoção de boas estratégias de 
manejo, objetivando maiores rendimentos e lucratividade. 

Estima-se que os primeiros trabalhos sobre a caracterização fenológica 
detalhada com critérios de escalas fenológicas, para a cultura do feijão, foram 
propostos por MAFRA (1979) em Phaseolus vulgaris L.Segundo CAMPOS et al. 
(2000) essas escalas são importantes porque permitem relacionar a necessidade de 
uma prática agronômica ou a ocorrência de algum fator adverso com um 
determinado estádio de desenvolvimento da planta. 

Para completar cada subperíodo fisiológico do ciclo de vida, as plantas 
requerem o acúmulo de certa quantidade de calor, expressa comumente pelo índice 
de graus–dia, que representa a soma térmica acima da temperatura base mínima 
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para o desenvolvimento (SCHÖFFEL & VOLPE., 2002). 
Segundo OLIVEIRA et al. (2012) a determinação dos graus-dia possui grande 

importância para a avaliação da duração do ciclo fenológico das culturas uma vez 
que, considerando apenas o tempo cronológico, poderão ocorrer variações em 
função das condições meteorológicas existentes. Além disto, se apresenta como 
ferramenta relevante no processo de redução de riscos climáticos, pois o 
conhecimento das exigências térmicas de determinada cultura contribui para a 
definição antecipada do planejamento das atividades. 

Objetivou-se com esse trabalho descrever as diferentes fases fenológicas de 
cinco genótipos de feijão-caupi e a fenofase ideal para colheita de grãos verdes, 
relacionando a quantidade de graus–dia necessária para o desenvolvimento de cada 
estádio. 
 

MATERIAL E MÉTODOS  
O experimento foi conduzido no setor de horticultura pertencente ao 

Departamento de Fitotecnia, Centro de Ciências Agrárias, da Universidade Federal 
do Ceará (UFC), em Fortaleza-CE, situado na latitude de 03º46 S, longitude 38º31 
W e a 27 metros de altitude, no período de março a maio de 2013. 

O material experimental constou de cinco genótipos de feijão-caupi, 
selecionadas no ensaio preliminar do Programa de Melhoramento de Feijão-caupi da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária do Meio-Norte (Embrapa Meio-Norte) 
(QUADRO 1). 
QUADRO 1. Genótipo, parentais/procedência, e subclasse comercial dos cinco 

genótipos de feijão-caupi utilizados para a caracterização 
fenológica. 

Genótipo  
 

Parentais/Procedência  
 

Subclasse  
Comercial  

MNC05-847B-123 
 

MNC00-599F-11 x MNC99-537-14-2 
 

Verde 
 

MNC99-541F-15 
 

TE93-210-13F x TE96-282-22G 
 

Branca 
 

BRS-Tumucumaque  
 

TE96-282-22G x IT87D-611-3 
 

Branca 
 

Paulistinha  
 

Juazeiro-CE 
 

Canapu 
 

Sempre Verde - CE  
 

Fortaleza-CE 
 

Sempre-verde 
 

 
O preparo da área foi realizado com o herbicida Glifosato, em pré-plantio, com 

posterior revolvimento do solo. A semeadura foi realizada no dia 19 de março de 
2013, com 3 sementes por cova, o desbaste foi realizado 15 dias após a semeadura 
deixando uma planta por cova. A parcela experimental ocupou 3,0m x 5,0m, sendo 
três linhas de 5,0m de comprimento para cada cultivar, tendo como área útil a linha 
central. Foi adotado o espaçamento de 0,80m entre linhas e de 0,25m entre plantas, 
o que resultou em 16 plantas por linha sendo avaliadas as 14 plantas centrais. 

Os tratos culturais adotados foram os recomendados para a cultura do feijão-
caupi, sendo realizados conforme a necessidade da cultura, tais como: irrigação, 
adubação e aplicação de inseticidas. O método de irrigação utilizado foi o de micro-
aspersão. 

As avaliações foram realizadas conforme o ciclo fenológico descrito por 
CAMPOS et al. (2000) e adaptado por MOURA (2012), em escala diária, sendo 
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observadas as seguintes fases vegetativas e reprodutivas, para efeito de estudo na 
produção de grãos verdes: (VE) emergência dos cotilédones; (VC) primeiro nó com 
folhas unifolioladas; (V1) segundo nó do ramo principal com folíolos completamente 
abertos; (V2) terceiro nó do ramo principal com folíolos completamente abertos; (V3) 
quarto nó do ramo principal com folíolos completamente abertos; (V4) quinto nó do 
ramo principal com folíolos completamente abertos; (V5) sexto nó do ramo principal 
com folíolos completamente abertos; (V6) sétimo nó do ramo principal com folíolos 
completamente abertos; (V7) oitavo nó do ramo principal com folíolos 
completamente abertos; (V8) nono nó do ramo principal com folíolos completamente 
abertos; (R1) surgimento dos primórdios florais - pré-floração; (R2) surgimento da 
primeira flor aberta – floração; (R3) surgimento da primeira vagem - pré-frutificação; 
(R4) início do enchimento dos grãos – frutificação; (R5) vagens com grãos 
desenvolvidos e fase de colheita. 

As plantas foram avaliadas diariamente para a obtenção dos DAS’s (Dias 
Após Semeadura) necessários para a planta iniciar cada estádio fenológico, e a 
duração dos estádios em dias. Os graus–dia (GD) necessários para o 
desenvolvimento de cada estádio foram calculados pela Equação 1. 

 
UC=Σ[(T+t)/2-tb]                                                                                             (1) 
em que, 
UC - Unidades de Calor acumuladas (GD);  
 T = temperatura máxima diária (°C); 
 t = temperatura mínima diária (°C); 
tb = temperatura base (°C), 15 °C. 
Os dados de temperaturas foram obtidos na Estação de Agrometeorologia 

pertencente ao Departamento de Engenharia Agrícola da UFC no Campus do Pici. A 
temperatura basal utilizada foi de 10 °C. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da caracterização fenológica dos cinco genótipos se encontram 
nas tabelas 2 e 3. Observaram-se as fenofases dos genótipos Sempre Verde, 
Paulistinha, BRS-Tumucumaque, as linhagens MNC05-847B-123 e MNC99-541F-15 
de acordo com o número de dias e graus-dia (GD) para cada estádio fenológico. Da 
emergência até o início do estádio VC foi necessário 1 dia para todos os genótipos.  

Quanto ao número de graus-dia da emergência até o início do estádio VC, 
todos os genótipos necessitaram de 18,5 graus-dia, com exceção da linhagem 
MNC05-847B-123 que necessitou de 19 graus-dia. Esses resultados são similares 
aos encontrados por MOURA et al. (2012), trabalhando com a cultivar BR 17-
Gurguéia, nas condições de Teresina–PI, nas quais os autores supracitados 
obtiveram 18,85 graus-dia para a mesma fenofase. 

SOUZA et al. (2007) afirmam que a determinação do acumulo térmico para as 
fases iniciais, da emergência às primeiras folhas são de valiosa importância. Isso 
ocorre devido ao feijão-caupi ser uma cultura termosensível, e qualquer variação de 
temperatura, seja no solo ou ar, ser capaz de influenciar de maneira marcante a sua 
fenologia. 

Os genótipos em estudo apresentaram somente as fases vegetativas VE à V8, 
sendo a fase V8 sobreposta ao início do período reprodutivo. Para atingir tal fase os 
genótipos Paulistinha e as linhagens MNC05-847B-123 e MNC99-541F-15 
necessitaram, em média, de 33 dias e 640 graus-dia, acumulados. Para o 



 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 
 

 
489 

desenvolvimento da fase reprodutiva os genótipos em estudo apresentaram uma 
menor necessidade calórica, quando comparados à fase vegetativa, estes 
resultados corroboram com os apresentados por MOURA et al. (2012). 

 
 
 

 
TABELA 2.  Número de dias para cada estádio de desenvolvimento do feijão-caupí e 

dias cumulativos, de cinco genótipos. 
BRS-Tumucumaque  Paulistinha  Sempre-Verde  MNC99-541F-15 MNC05-847B-123 

Estádio 
Dias Dias Dias Dias Dias 

 Est Cum Est Cum Est Cum Est Cum Est Cum 

VE - 3 - 3 - 3 - 3 - 4 

VC 1 4 1 4 1 4 1 4 1 5 

V1 5 9 5 9 5 9 5 9 4 9 

V2 3 12 3 12 3 12 3 12 2 11 

V3 4 16 4 16 4 16 4 16 5 16 

V4 3 19 5 21 3 19 3 19 2 18 

V5 3 22 4 25 3 22 2 21 3 21 

V6 2 24 2 27 5 27 6 27 3 24 

V7 5 29 2 29 2 29 3 30 3 27 

V8 2 31 4 33 5 34 3 33 6 33 

R1 1 32 2 35 1 35 1 34 1 34 

R2 4 36 4 39 4 39 5 39 4 38 

R3 1 40 2 41 3 42 4 43 3 41 

R4 2 41 3 44 5 47 3 46 3 44 

R5 4 43 4 48 3 50 5 51 2 46 

Colheita  7,5 47 5 53 5 55 5 56 5 51 

 

O número médio de dias para o início da floração (R2) foi de 38,2 dias, com 
uma amplitude entre 36 e 39 dias (Tabela 2). Estes resultados condizem com os 
observados por ANDRADE (2010) que, avaliando genótipos de feijão-caupi, para 
produção de grãos verdes em Teresina – PI, no ano de 2009, obteve média entre 36 
e 40 dias após a emergência. O autor supracitado obteve 38,25 e 39,5 dias para o 
início da floração para as linhagens MNC05-847B-123 e MNC99-541F-15, 
respectivamente. Resultados estes semelhantes aos obtidos no presente trabalho, 
nos quais foram obtidos 38 e 39 dias para as mesmas linhagens, respectivamente.  
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Já o genótipo BRS - Tumucumaque apresentou apenas 36 dias para atingir a 
fase de florescimento (R2) e 694 graus-dia, demonstrando características de 
precocidade quando comparado com os demais genótipos em estudo. Estes 
resultados foram similares àqueles apresentados por SOUZA et al. (2007), 
trabalhando com feijão-caupi, cultivar Guaribas, para determinar a soma térmica em 
consórcio com  milho na região de Petrolina-PE. Estes autores observaram o 
florescimento da cultura, estádio R2, com um somatório térmico acumulado igual a 
663 GD, com uma duração média de 38 dias. MOURA et al. (2012), avaliando a 
cultivar BR 17 - Gurguéia, encontraram resultados de 48,5 dias e 892,2 graus-dia 
para a mesma fase, muito acima do observado nos genótipos do presente trabalho, 
revelando o caráter de precocidade nos genótipos em estudo. 

SILVA et al. (2013), trabalhando com oito genótipos, dentre eles Sempre 
Verde e Paulistinha, para produção de grãos verdes em Serra Talhada - PE, 
obtiveram uma amplitude de 43,5 a 55,25 dias, em média. Para os genótipos 
Sempre Verde e Paulistinha, os resultados obtidos foram 50,75 e 47,75 dias, 
respectivamente, estando acima dos obtidos neste trabalho, os quais foram de 39 
dias, para ambos os genótipos. 

Para FREIRE FILHO et al. (2005), um dos fatores que afetam o início do 
florescimento, são as temperaturas elevadas, especialmente à noite, pois podem 
influenciar o início do florescimento e duração do período reprodutivo, podendo 
ocasionar até abortamento de flores. 

Para o início da colheita do feijão-verde foram necessários em média 52,4 
dias e 1048,76 graus-dia acumulados. Com uma amplitude de 47 a 56 dias e 963 a 
1.136,2 graus-dia. COVRE et al. (2012), avaliando as exigências térmicas do feijão-
caupi, cv. BR3–Tracuateua, nas condições climáticas do estado do Pará, em três 
épocas diferentes, obtiveram uma exigência térmica entre 1.138,15 e 1.170,60 
graus-dia, e 58 a 69 dias, para colheita de feijão seco. 

SOUZA et al., (2007), trabalhando com feijão-caupi para determinar a soma 
térmica do feijão-caupi em consórcio com  milho na região de Petrolina-PE, obteve 
um somatório térmico para o final do ciclo de 1.442 GD com duração de 78 dias. 
Valor de GD maior que o apresentado neste trabalho, motivo este explicado pelo 
trabalho ter sido realizado para grãos secos. Ao avaliar cultivares de feijão-caupi nas 
condições de Teresina – PI, nos anos de 2004-2005, ROCHA et al. (2006) 
encontraram uma amplitude de dias maior para o início da colheita de grãos verdes, 
com médias variando entre 52,58 a 66,75 dias. Para a linhagem MNC99-541F-15, 
obtiveram 54,33 dias, em média. 
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TABELA 3 . Dados do número de graus-dia cumulativo e em cada estádio de 
desenvolvimento dos cinco genótipos de feijão-caupi (Vinga unguiculata, 
(L.)Walp.) utilizados. 

 

 
 
A diferença observada entre o ciclo das cultivares, e os dados encontrados 

neste trabalho pode ser explicada pela influência do ambiente de cultivo, ano 
agrícola e épocas de cultivo, assim como pela diferenciação dos genótipos 
(TEIXEIRA, 2010). 

Tal fato revela a importância de estabelecer padrões de acompanhamento e 
observação do ciclo fenológico do feijão-caupi, buscando determinar a fenologia por 
metodologias que não levem apenas em consideração a “idade cronológica”, mas 
também a “idade fisiológica”, através de escalas já desenvolvidas para a cultura 
associados à exigência térmica necessária para se alcançar cada ciclo. 

 

 

BRS-
Tumucumaque Paulistinha Sempre-Verde MNC99-541F-

15 
MNC05-

847B-123 Estádio 

GD (ºC) GD (ºC) GD (ºC) GD (ºC) GD (ºC) 

 Est. Cum Est. Cum Est. Cum Est. Cum Est. Cum 

VE - 74 - 74,4 - 74,4 - 74,4 - 92,9 

VC 18,5 93 18,5 92,9 18,5 92,9 18,5 92,9 19 111,5 

V1 92,3 185 92,3 185,2 92,3 185,2 90,0 182,9 73 184,5 

V2 55,8 241 55,8 241,0 55,8 241,0 55,8 238,7 36 220,9 

V3 91,7 333 73,1 314,1 73,1 314,1 71,1 309,8 91 311,9 

V4 56,1 389 93,0 407,1 56,1 370,2 56,1 365,9 35 346,9 

V5 55,6 444 76,5 483,6 37,1 407,2 36,9 402,8 54 400,9 

V6 39,1 483 38,0 521,6 95,8 503,0 108,3 511,1 56 456,9 

V7 94,9 578 38,2 559,8 111,6 614,6 90,0 601,1 82 538,9 

V8 17,9 596 73,5 633,3 19,5 634,0 39,0 640,1 102 640,6 

R1 25,4 622 6,1 639,4 34,9 668,9 12,5 652,6 12 652,55 

R2 72,4 694 120,1 759,5 77,67 746,6 91 743,6 72 724,1 

R3 26,6 721 57,7 817,2 73,78 820,3 73 816,6 57 781,2 

R4 34,7 755 67,7 885,7 68,69 889,0 57,6 874,2 54 835,1 

R5 74,0 829 68,5 954,2 81,29 970,3 93,5 967,7 37 872,0 

Colheita  133,6 963 182,8 1.136,2 148,94 1119,3 92,1 1059,8 94 965,5 
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CONCLUSÕES 
Observou-se variação no desenvolvimento fenológico entre genótipos de 

feijão-caupi, quanto ao seu ciclo e os graus-dia necessários para a colheita de grãos 
verdes. 

Os genótipos BRS-Tumucumaque e MNC05-847B-123 apresentaram a menor 
exigência térmica acumulada, sendo respectivamente, de 963 e 965,5 graus-dia. 
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