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INFLUt;NCIA DA U'rILIZAçÂO DE LINHAS DUPLAS E DE CONSORCIACÃO 

COM FEIJÃO (Pha~eofu~ vufga~J..~ L.) E CAUPI (VJ..gna 

unguJ..cufata (L.) Walp) SOBRE A PRODUÇÃO DE ALGODÃO 

(Go~~ypJ..um hJ..~~utum L.) RAÇA fatJ..fiolJ..um 

Autor: MANOEL CICERO DA SILVA 

Orientador: Prof. Dr. JAIRO TEIXEIRA MENDES ABRAHÃO 

RESUMO 

Estudou-se o efeito dos sistemas de consórcio de 

algodão x feijão e algodão x caupi, em alguns arranjos espa

ciais, na produção de algodão anual. O experimento foi conduzi

do no municipio de Arapiraca, no Agreste Alagoano, em solo Latos 

sol Vermelho amarelo, textura média. 

O delineamento empregado foi fatorial 3 x 3, em 

blocos casualizados, com quatro repetições I sendo que os trata

mentos consistiram de fileiras simples de algodão separadas de 

1,00 m e de fileiras duplas de algodão separadas de 0,50 m, dis

tantes 1,50 e 2 1 00 m das subsequentes, combinadas ou não com con 

sorciação de feijão e caupi. Para o plantio utilizaram~se os 

cultivares BR-l de algodão, IPA-l de feijão e VITA-3 de caupi. 
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A análise dos resultados do presente trabalho mos 

trou que a produção de algodão não foi afetada pelo consõrcio7 

que pode, pois, ser recomendado para a região. 

A produção de algodão foi favorecida quando se 

utilizaram os arranjos espaciais em linhas simples separadas de 

1 / 00 m e linhas duplas separadas de 0 / 50 x 1,50 m l com 

consorciaçao. 

ou sem 



EFFECT OF INTERCROPPING COTTON (Go~~yp-Lum h-L~~utum L.) WITH 

BEANS (Pha~eotu~ vutga~~~ L. and V~gna ungu~~utata (L.) 

Walp.) I USING SINGLE AND DOUBLE ROWS 1 ON YIELD 

Author: MANOEL CICERO DA SILVA 

Adviser: DR. JAIRO TEIXEIRA MENDES ABRAHÃO 

SUMMARY 

· -Lx. 

The effect of intercropping cotton with beans 

(PhaeotM vutgM.-Ló L. and V~gna ul1g~~utata (L.) Walp.) was studied 

using different spacial arrangements. The experiment was carried 

out Arapiraca, Alagoas, Brazil. The soil is a "Latossol Verme

lho Amarelo" (Brazilian classification) of medium texture. 

The experimental design was randomized blocks in 

factorial arrangement typc 3 x 3 and 4 replications. The 

treatments were a combination of 3 planting for cotton (Single 

rows 1 m apart and double rows spaced 0,5 m within and 1.5 or 

2.0 m between double rows)/ and 3 cropping systems (single 

cropping and intercropped with Phaseolus or vigna), given a 

total of 9 treatments. 

The varieties used were BR-l (cotton), IPA-l 
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(Phaseo1us) and VITA-3 (vigna). 

Intercropping did not affect cotton yie1d, 

however p1anting spacing j sing1e rows and doub1e rows 0.5 x 

1.5 m, increased cotton yie1d as compared to doub1e rows 0.5 

x 2 / 0 m. Beans yie1d (phaseolus and vigna) under 

intercropping were cower than under sing1e cropping. 



1. INTRoDucÃo 

o algod~o (Goh~ypium hihhutum L.) e cultivado 

em mais de 70 países do mundo, sendo que 90% da área cultiva

da está localizada no hemisfério Norte. No Brasil, o algod~o 

é cultivado em duas regiões. Na regi~o Meridional cultiva-se 

algodoeiro anual (Gohhypium hihhutum L. raça !atióo!ium), en

quanto que na região Setentrional é cultivado principalmente 

o algod~o "Mocó" (Gohhypium hihhutum L. raça mahie. ga!al1te.) . 

o Nordeste contribui com 16% da produç~o nacio 

nal de ?lgodão anual e 100% da produç~o de tipos semi pere

nes. Estes s~o cultivados nos Estados do Ceará, Paraíba, Rio 

Grande do Norte, Pernambuco e Piauí, destacando-se o 

como o maior produtor. 

Ceará 

Nesta região a cultura do algodoeiro contribui 
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com 17% da produção agrícola, além de absorver grande parte 

da mão-de-obra disponível. Já na zona úmida do Centro-Oeste 

do Estado do Maranhão e nas terras altas do Sul da Bahia, o 

algodoeiro cultivado é perene, sendo utilizado "Rim de Boi ll 

(Go~~ypium ba~bad~n~~ L. raça b~a~if~~n~~). Nas regiões do 

sertão e serid6 dos Estados do Cearã, Rio Grande do Norte, 

paraiba e Pernambuco, se encontram distribuidos aproximada

mente dois milhões de hectares de algodão semi perene, co

mo o IIMoc6 11 (G. hi~~u~um L. raça ma~i~ gafan~~) e outros hí

bridos não definidos. 

O algodoeiro anual (G. hi~~utum L. raça fat~óE 

fium) é cultivado nos Estados no Rio Grande do Norte, Paraí

ba, Pernambuco I Alagoas e Sergipe nas zonas semi-áridas do 

Agreste e da Mata; nos Estados do Maranhão" Piauí e Ceará o 

plantio ocupa os solos aluviais; no Sul da Bahia e Norte de 

Minas Gerais as várzeas úmidas. Mais recentemente vem sendo 

ocupados os vales úmidos do sertão da Paraíba, Rio Grande do 

Norte e Ceará. 

O nível de tecnologia utilizado no cultivo do 

algodoeiro em algumas regiões do Nordeste, já se encontra bas 

tante alto assemelhando-se aos Estados do Sul. do País. Entre 

tanto, no restante o seu plantio é feito em pequenas .1 áreas, 

de forma rudimentar f sem nenhuma recanendação técnica I caracteri

zando-se pelo sistema de consórcio com plantas alimentícias 
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ou forrageiras. 

Atualmente j no Nordeste j 90% do plantio de al-

godão e no sistema consorciado. Embora esta prática 

cultural seja generalizada, continua sendo objeto de divergê~ 

cia entre os técnicos} pois alguns acreditam que por reduzir 

a produção desta cultura, seja desaconselhável sua utiliza

çao. Entretanto outros técnicos mostram que o sistema é bené 

fico em razão principal de um uso mais eficiente da terra e 

por este sistema ser capaz de fornecer, aos agricultores da

quela região, uma maior quantidade de alimentos para a sua 

subsistência. 

A utilização do sistema de plantio de algodão 

consorciado com plantas alimenticias tem demonstrado, através 

de resultados de pesquisa, ser economicamente viável. Esta 

prática também é indicada em função da necessidade alimenti

cia que tem o Nordeste, já que feijão e caupi fazem parte da 

alimentação básica das mesas de todos nós, tornando-se porta~ 

to principal fonte proteica (ALVES et alii, 1972 e AZEVEDO, 

1980) . 

Na América Latina estima-se que pelo menos 75% 

do feijão seja produzido em sistema de consórcio. No Brasil, 

o feijoeiro tem sido utilizado, geralmente, como cultura se

cundária, ao lado de outras consideradas economicamente mais 
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importantes (VIEIRA! 1983) I sendo cerca de 70% de sua produ

ção oriunda do sistema consórcio. 

Em virtude da necessidade crescente de uma 

maior produtividade, trazendo uma maior redução no custo de 

produção e uma maior renda para os cotonicultores que utili

zam o cultivo de algodão em sistema consorciado l torna-se ne

cessário encontrar uma melhor distribuição das plantas redu

zindo ao mínimo a competição entre elas. 

o presente trabalho tem por objetivo o estudo 

do comportamento do algodoeiro em diferentes arranjos espa

ciais, com e sem consórcio com feijão e caupi. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Apesar da importância que têm os cultivos múl-

tiplos, principalmente para os pequenos agricultores situa-

dos, em sua grande maioria l na região nordestina I são relati

vamente escassos os trabalhos encontrados na literatura, sen

do a sua grande maioria voltada para a monocultura. 

Objetivando diferenciar os diversos tipos de 

cultivos múltiplos são descritas a seguir as várias modalida

des possíveis! de acordo com AIDAR (1978). 

Cultivos múltiplos: plantio de mais de uma cul 

tura na mesma área, durante o mesmo ano. Com base neste con

ceito/ fazendo-se variação de espaço e tempo§ têm-se os diver 

sos tipos de cultivos: 
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a. Cultivos intercalados: plantio simultâneo 

de duas ou mais culturas na mesma ãrea, em sulcos independen

tes e vizinhos. 

b. Cultivos mistos: plantio simultâneo ou duas 

ou mais culturas na mesma ãrea, sem organizã-las 

distintos. 

em sulcos 

c. Cultivos em faixas: plantio simultâneo de 

duas ou mais culturas na mesma ãrea, em faixas l amplas o su

ficiente para permitir um manejo independente de cada cultu

ral mas insuficientes para impedir que as culturas interajam 

agronomicamente. 

d. Çultivos duplos: plantio em sequência de 

duas culturas t na mesma area, plantando ou transplantando a 

segunda depois da colheita da primeira. 

e. Cultivo de substituição: plantio em sequen

cia de duas ou mais culturas, na mesma área, plantando ou 

transplantando a segunda antes da colheita da primeira, mas 

depois da floração desta. Existindo a coincidência da flora

ção recai dentro das categorias de cultivos intercalados ou 

mistos. 
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f. Cultivos de soca: Exploração da cultura de 

rebrota ou soca depois da colheita l não necessariamente para 

graos. 

-Com exceçao dos sistemas d e f, os demais sao 

denominados pelos agricultores de culturas associadas ou con-

sorciadas t sendo portanto l o oposto de cultivos solteiros, 

onde a lavoura e cultivada numa parcela de terra dentro de 

um mesmo ano. 

o sistema de cultivo de algodão em consórcio 

torna-se problEmático quando se utiliza aI to nivel tecnológico, 

proporcionando dificuldade de realizar algumas operações de 

mecanização, como também o cont.role de pragas e doenças e a 

adubação/já que estas representam diferentes necessidades. 

Opondo-se a estas desvantagens, este sistema 

pode proporcionar maior eficiência no uso da terra e maior co 

bertura do solok ajudando, desta forma, no controle de plan-

tas daninhas. Para o Nordeste, onde a distribuição da preci

pitação pluvial nem sempre é regular, este sistema vem propoE 

cionando uma redução nos riscos de perdas. 

Denomina-se de arranjo espacial, a distribui-

çao da população de espécies agricolas no espaço, isto e, no 

terreno de produção. podendo portanto, incluir uma ou mais 
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culturas. No que se refere ao Nordeste, o arranjo espacial 

envolve duas ou mais culturas. 

2,1. INFLUÊNCIA DO CONSORCIO 

Trabalhos de pesquisa realizados no Estado do 

ceará l por ALVES et alii (1972) f com algodão "Mocó" (G. h,iJ1..6U 
~,<" 

:tum L. raça mcvU..e. galaJ'lXe..) consorciado com milho (Z e..a may.6 L. ) , 

feijão (Pha.6e.olu..6 vulgCULi.6 L.) I palma forrageira (Opun:tia 6ic.u.6 

-<-ndic.a Mill.) I e capim sempre verde (Pan-<-c.u.m max..i.mum Jacq.) I após 

cinco anos de repetições, mostraram que o capim, dentre ostr~ 

mentos utilizados, foi o que mais reduziu a produção de algo-

dão, tornando desaconselhável a sua utilização. Com referên

cia à consorciaçao com milho e feijão l o decréscimo foi pequ~ 

no, tornando este plantio viável em função da necessidade de 

produção de alimentos básicos. 

RIBEIRO e MESQUITA (1978) f também realizando tra-

balhos de pesquisa de algodão "Mocó" consorciado com milho e 

feijão, no PiauI, observaram redução na produção de algodão 

que variou de 6 a 60%, dependendo da população de milho, en-

quanto que os tratamentos em que o algodão era consorciado 

com feijão, a redução da malvácea não foi significativa. 

BELTRÃO et alii (1980), objetivando estudar as 
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diversas maneiras de consórcios de algodão com milho e fei-

jão, instalaram, em Pernambuco, um experimento em blocos ao 

acaso com sete tratamentos e quatro repetições, sendo os trata 

mentos, algodão isolado no espaçamento de 1,00 x 0,20 m, al-

godão isolado 2,00 x 0,20i algodão no espaçamento de 2,00 m 

x 0,20 + milho + feijão no salto; algodão no espaçamento de 

2 1 00 x 0,20 m + milho + feijão (2,00 x 0,50 m) em fileiras aI 

ternadas, três fileiras de algodão espaçadas de 1,00 m, uma 

fileira de milho + feijão no saltO (0,50 m); cinco fileiras 

de algodão (1,00 x 0,20 m) + cinco fileiras de milho e feijão 

no salto (0,50 m); algodão + feijão na mesma cova no espaça-

mento de 2 1 00 x 0,40 e o milho em fileiras intercaladas no 

espaçamento de 0,50 m entre plantas. Ao término do experime~ 

to observaram que o arranjo de cinco fileiras de algodão + 

cinco fileiras de feijão e milho no salto foram mais produti-

vo para o milho e feijão e prcduziu algodão igual a cultura isolada. 

LIMA et alii (1981) em trabalhos de consorcia-

ção de algodão "Mocó" com culturas de milho, sorgo e feijão, 

num total de 11 combinações, chegaram a conclusão que, em 

anos agrlcolas com boa precipitação, as culturas apresentavam 

uma maior produtividade do que em anos cuja precipitação nao 

era boa. 

NOBREGA et alii (1982) estudaram, em pernambu-
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co e Paraiba j arranjos no sistema cultural algodoeiro consor

ciado com feijão e caupi , em delineamento em blocos ao acaso 

com seis tratamentos e cinco repetições, sendo os tratamen

tos: 1 fileira de algodão para 1 fileira de feijão; cinco fi

leiras de algodão para 1 de feijão; três fileiras de algodão 

para três de feijão; algodão isolado e feijão isolado. Em 

Pernambuco o algodão (SU 0450/8909) foi consorciado com fei

jão/ utilizando-se cultivar local; na paraiba o algodão (SD 

0450/8909) foi consorciado com caupi empregando-se também 

cultivar local. Os resultados mostraram uma produção de fei

jão de 470 kg/ha em sistema consorciado (1 fileira de algodão 

para 1 de feijão) e de 526 kg/ha em sistema isolado enquanto 

para o caupi a maior produção em sistema consorciado foi 119 

kg/ha (3 fileiras de algodão para 3 de caupi) e, 150 kg/ha no 

sistema isolado. Com relação ao algodão a maior produção em 

consórcio com feijão foi de 1.106 kg/ha (5 fileiras de algo

dão para 1 de feijão) e de 1.301 kg/ha no sistema isolado. 

Para o consórcio com caupi o algodão atingiu uma produção de 

183 kg/ha no arranjo 3 fileiras de algodão para 1 de caupi, e 

200 kg/ha no sistema isolado. 

ROCHA e CAMPOS (1982), puderam também consta

tar a redução na produção de algodão, quando consorciado com 

milho e sorgo, enquanto que o feijão causou pequena redução 

na produção de algodão. 
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AZEVEDO et alii (1984) com o objetivo de veri-

ficarem o comportamento do algodoeiro anual e de quatro culti 

vares de caupi (CNC x 24-0l5E, CNC x 27-2E, TV x 0136-0131 e 

Pituba) isolados e consorciados, conduziram um ensaio no Cea-

ra. Cada ensaio constou de treze tratamentos, envolvendo al-

godáo isolado no espaçamento de 1,00 m x 0,20, caupi isolado 

nos espaçamento de 1,00 m x 0,20 e 0,50 m x 0,20, algodão co~ 

sorciado no espaçamento de 1,00 m x 0,20 sendo intercalado 

por fileira de caupi. Pelos dados obtidos concluiram 

-nao existiram diferenças significativas entre os tratamentos, 

considerando o rendimento do algodão em rama. Em relação ao 

caupi também nao foram observadas diferenças significativas 

entre cultivares utilizados. 

BELTRÃO (1984) estudou, na Paraiba, 

o comportamento de 12 cultivares de caupi em consórcio com aI 

godáo, estando o algodáo distribuldo em fileiras simples equ! 

distando-se de 0,35 m das fileiras de algodão e 0,30 m entre 

si, observaram que os cultivares de caupi precoces, de hâbito 

ereto e semi-eroto não alteraram significativamente a produ-

çáo de algodão. 

BELTRÃO et alii (1984) J conduziram no Ceará, 

um experimento com o objetivo de reduzir a competitividade do 

algodão pela cultura do milho e caupi, utilizando o delinea-

mento em blocos ao acaso com 19 tratamentos e quatro repeti-
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çoes j envolvendo os fatores! 4 configurações de plantio e 

quatro épocas de plantio de milho e caupi em relação ao algo

dão e 3 tratamentos adicionais envolvendo as culturas isola-

das. Verificaram que independente da configuração de plan-

tio, houve aumento de rendimento de algodão quando a cultura 

a ser consorciada foi plantada 30 dias após o plantio de alg~ 

dão. Com relação a configuração mais produtiva, foi aquela 

constituida de três fileiras de algodão, espaçadas de 1,00 m r 

~ara uma de milho + feijão em covas alternadas. 

CRISÕSTOMO et alii (1984) pesquisaram na Parai 

ba, o efeito de 10 cultivares de algodão em consórcio com mi

lho, sendo utilizados os cultivares CNP2H; PR 4139; CNPA 76-

-6873; CNPA 76-6983; BJA 592/IAC 17; BR-l; SD 0450-8909; CNPA 

81-203; CNPA 77-105; CNPA 81-20, em blocos ao acaso com qua

tro repetições e parcelas subdivididas, onde metade da parce

la continha quatro fileiras de algodão e na outra metade duas 

fileiras centrais da malvácea e duas laterais de milho l com 

espaç~amento de 1,00 x 0,20 e 3,00 x 0,50 m respectivamente para 

o algodão e milho. Observaram que houve redução significati-

va na produção de algodão quando submetido ao consórcio, dev~ 

do à redução de população de plantas que passou de 50.000 pa

ra 37.500 por hectare, sendo observado ainda, que o peso de 

capulho nâo foi alterado pelo consórcio, sendo 

alterada a altura da planta. 

entretanto 
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SILVA et alii (1984) estudaram no ceará, o 

efeito do cultivo múltiplo envolvendo algodão I feijão, sorgo 

e gergelim j em blocos ao acaso com quatro repetições e sete 

tratamentos assim distribuídos: algodão isoladoj feijão isola 

do; gergelim isolado; sorgo isolado; algodão x feijão; algo-

dão x gergelim; algodão x sorgo. Os resultados mostraram que 

no consórcio algodão x feijão as produções individuais de ca-

da cultura foram 725 / 92 e 697,73 kgjha J ocorrendo uma redução 

na produção de algodão quando consorciado com gergelim e sor-

go. 

RIBEIRO (1984) f estudaram no Piauí, o 

- . d 1 d- 1 !lER 1" Ih" C t 1m " consorClO e a go ao anua - com mi o en ra ex ,empre-

gando os arranjos de 1 fileira de algodão para uma de milho; 

duas fileiras de algodão para uma de milho; três fileiras de 

algodão para duas de milho e algodão isolado. Todos os espa-

çamentos foram de 1,00 x 0,40 m com duas plantas por cova. Os 

resultados demonstraram que a melhor produção de algodão foi 

em cultivo solteiro. Entretanto, no sistema de cultivo de 

três fileiras de algodão para duas de milho obteve-se uma pr~ 

dução de algodão de 1.340 kg/ha. 

SANTANA et alii (1984), estudaram na Paraíba, 

o comportamento de 36 genótipos de caupi de ciclo curto, por-

te ereto e crescimento determinado, em consórcio com algodão 
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anual l utilizando-se o delineamento reticulado quadrado 6 x 

6 1 duplo, com subparcela contendo algodão com e sem consor-

cio, sendo este plantado no espaçamento de 1,00 m x 0,20, com 

o caupi ocupando espaço entre as fileiras de ~lgodão quando 

consorciado. Observaram que os cultivos de caupi não diferen 

ciaram entre si no sistema de consórcio. Com relação ao alg~ 

dão observaram também que não houve diferença na produção de 

algodão em rama dentro do consórcio, produzindo 

lr164 kg/ha. 

em média 

VIEIRA et a1ii (1984), estudando no Ceará as 

influências sofridas pelo consórcio algodão x caupi l utilizan 

do quatro épocas de plantio e dois cultivares de caupi TV . 

1836-013J e pituba, nos arranjos de uma fileira de algodão p~ 

ra uma de caupi separadas de 0,50 m; duas fileiras de algo

dão para duas de caupi separadas entre si de 0,50 m, totali

zando 22 tratamentos, constataram que apenas existiram efei

tos significativos entre algodão isolado x consorciado e en

tre cultivares de caupi. 

VIEIRA et a1ii (1984), estudando, na paraiba t 

desta vez a influência do consórcio na produção de algodão e 

feijão, utilizando os tratamentos algodão isolado t algodão 

consorciado com dois cultivares de feijão e feijão isolado, 

observaram também uma redução tanto na produção de algodão co 
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mo de feijão quando consorciados. 

2.2. ÉPOCA DE SEMEADURA 

A escolha da época da semeadura mais favorável 

ao cultivo de uma espécie torna-se muito importante, princi

palmente, quando esta cultura é conduzida sem irrigação. A es 

colha da melhor epoca de semeadura oferece ao produtor uma 

maior produção, melhor qualidade do produto, como também me

nor risco de perda. 

Segundo Miyasaka, citado por GODOY (1972),com 

referência a semeadura, chegou-se à conclusão que a melhor é

poca para semeadura de feijão em são Paulo está situada entre 

setembro-outubro e fevereiro-março, denominadas de feijão das 

águas e feijão da seca. 

Segundo recomendações ténicas da EMBRAPA 

(1975), para o Estado da Paraiba l o feijão e o milho devem 

ser semeados entre março e abril, enquanto que o algodão de

ve ser semeado entre a segunda quinzena de abril e a primei

ra quinzena de maio, dando-se preferência à 2~ quinzena de 

abril. Em Pernambuco a semeadura do feijão deve ser feita en 

tre março e maio dependendo da precipitação, e trinta dias 

após realiza-se a semeadura do algodão. 
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LEMOS e ALMEIDA (1982), recomendam para o Esta 

do de Alagoas, o plantio de caupi durante os meses de junho e 

setembro, onde ocorre uma pluviosidade média de 870 mm/ano. 

MARTINS e BARBOSA DOS SANTOS (1982), com o ob-

jetivo de obterem informações sobre a melhor época de semead~ 

ra e cultivo de caupi, no Piaui, instalaram um experimento em 
< 

blocos casualizados dispostos no esquema de parcelas subdivi-

didas l com três repetições. Os tratamentos constituiram-se 

de três épocas de plantio e oito cultivares de caupi: pendan-

ga j VITA-5, TV x 309-16, Pernambuco V12, Quebra Cadeira, CE-

-315, Pernambuco e Pituba. Verificaram que os cultivares pen 

danga, Pernambuco e CE-315 apresentaram as melhores produções 

e que as epocas de julho, outubro, novembro e dezembro não p~ 

recem indicadas para o plantio de caupi. 

Segundo recomendações de ALBUQUERQUE (1984), o 

plantio de feijão no Estado de Alagoas deve ser efetuado du-

rante o transcorrer do mês de maio. 

Apesar de nao existirem trabalhos definido a 

epoca para semeadura de algodão, verifica-se que a maior in-

tens idade de plantio no Estado de Alagoas ocorre entre a se-

gunda quinzena de maio e a primeira quinzena de junho. 

* ALBUQUERQUE, M.Mo, 1984. Técnico da EPEAL. Informação pe~ 
soal. 
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2,3. ARRANJOS PARA O CONSORCiO 

AZEVEDO (1980) cita os principais arranjos do 

algodoeiro "Mocõ" com plantas alimentlcias ou forrageiras. As 

plantas alimentlcias estão sempre distribuldas em fileiras 

simples ou em covas alternadas, dependendo das culturas utili 

zadas. Para o consõrcio com algodoeiro anual, podem ser uti

lizadas as proporções de duas fileiras de algodão para uma de 

feijão ou duas fileiras de feijão para duas de algodão. No 

caso do consórcio triplo (algodão x feijão x milho)} as disp~ 

sições podem ser de uma fileira de algodão para uma de feijão 

e milho; duas de feijão para uma de milho e uma de I algodão; 

três de feijão para duas de algodão e uma de milho. 

BARREIRO NETO et a1ii (1981) I estudando dois 

tipos de arranjos espaciais (sendo que no primeiro o algodão 

participou de 50% da área J e o restante da área foi ocupado 

com fileiras de milho e feijão em proporções iguaisj no segu~ 

do arranjo, o algodão participou com 75% da areal sendo ores 

tante ocupado com e feijão) observaram que a produção de 

algodão sofria redução quando a população de milho e feijão 

aumentava. 

NOBREGA et a1ii (1982), estudando também dife

rentes arranjos espaciais para as culturas de algodão e fei

jão (Pha.6eofl.L.ó vufgaJt..-L.6 1 L. e V.-Lgrw ul1gu.-Lc.ufa-ta L.), utili-
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zando uma fileira de algod~o para uma de feij~o; tr~s filei

ras de algod~o para uma de feij~o; cinco fileiras de algod~o 

para uma de feij~o; tr~s fileiras de algod~o para tr~s filei-

ras de feij~o; algod~o isolado e feijão isolado, concluiram 

que o algodoeiro pode ser consorciado com os dois tipos de 

feij~o e o arranjo a ser escolhido depende do interesse maior 

do agricultor. 

ROCHA e ~06 (1982), pesquisaram na Bahia l o 

comportamento dos cultivares de algod~o BR-l e IAC-17 em con

sórcio com feijão (IPA-74-19) e milho (Centralmex), utilizan

do o delineamento em blocos ao acaso com quatro repetições e 

sete tratamentos; algod~o x feij~o; algod~o x milho no arran

jo 1:2; algod~o x feij~o x milho nos arranjos 1:2:1 e 1:1:1; 

algod~o solteiro; milho solteiro e feijão solteiro. 

mento entre fileiras de algodão foi de 1,80 m x 

duas plantas por cova e entre fileiras de milho 1,80 m x 

0 / 50; para o feij~o à exceç~o do arranjo 1:1:1 em que o espa

çamento foi 1,80 m x 0,20, para todos os demais sistemas o 

espaçamento era de 0,60 m; no sistema isolado os espaçamentos 

para o algodão e feij~o foram 1,00 m x 0,20 e 1,00 m x 0,50 

respectivamente. Ao térmico do experimento constataram que o 

melhor consórcio foi aquele que envolveu algod~o x feij~o com 

produções de 1.038 kgjha para o algodão e 384 kgjha para o 

feij~o. 



.19. 

SERPA e BARRETO (1982), utilizaram dois culti

vares de algodão consorciados com milho e feijão, distribuí

dos nas proporções de uma fileira de milho, uma de feijã~uma 

de algodão e outra de feijão sucessivamente; uma fileira de 

milho J uma de feijão, duas de algodão e outra de feijão alteE 

nadamente; uma fileira de milho, uma de algodão r duas de fei-

jão e uma de algodão alternadamente. Com estes tratamentos 

puderam observar Em que o cultivar de algodão RR-l, se comportou 

melhor em todos os arranjos que o "Allen 333/57" e que a 

maior produtividade de algodão, independente dos cultivares, 

foi alcançada quando se utilizou o arranjo milho x feijão x 

algodão x feijão. 

S~S e GOMES (1982), estudaram no Maranhã~ o 

comportamento dos cultivares de caupi VITA-6, VITA-3, 40 Dias 

Vermelho e Sempre Verde, em quatro épocas de plantio, sendo a 

primeira em 17.12.81; a segunda em 02.02.82; a terceira em 

16.03.82 a quarta em 03.05.82, em diferentes populações de 

plantas. Pelos resultados alcançados I concluiram que as me

lhores produções foram obtidas quando plantou-se em 03.05.82, 

e que os cultivares VITA-6, 40 Dias Vermelho e VITA-3 tiveram 

acréscimos de rendimento com o aumento de populações, ocor

rendo o contrário para o cultivar Sempre Verde. 

AZEVEDO et alii (1984) estudaram, na Paraíba, 

o efeito de população e arranjos de plantas no consórcio de 
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algodão herbáceo com feijão, empregando os tratamentos; algo

dão isolado no espaçamento de 1,00 m entre linhas; feijão 

isolado no espaçamento de 0,50 m entre linhas; algodão + fei

jão sendo 2/3 da área ocupado por algodão; algodão + feijão 

sendo 1/3 ocupado por algodão e 2/3 por feijão. Como densi-

dade de plantio utilizaram 4} 8, 12 e 16 por metro linear. 

Pelos dados obtidos verificaram que tanto para o algodão como 

para o feijão A independente do sistema de consórcio} nao hou

ve efeito de densidade de plantio. Em referência ao sistema 

consórcio obteve-se melhor resultado quando empregou-se 2/3 

de algodão e 1/3 de feijão. Desta maneira as produções nao 

diferiram do monocultivo. 

BELTRÃO et alii (1984), estudaram l na Paraíba l 

a influência da configuração e de cultivares de sorgo em con

sórcio com algodão anual, em delineamento em blocos ao acaso 

com 4 repetições e 9 tratamentos, sendo estes algodão no esp~ 

çamento de 2}00 x 0,20 m mais sorgo, cultivar IPA-I0 1 em fi

leiras alternadas; algodão no espaçemento de 2,00 x 0 / 20 m 

mais sorgo; cultivar ICAPAL, em fileiras alternadas; algodão 

em fileiras duplas (0,75 x 0,20 m) mais 1 fileira de sorgo, 

cultivar IPA-IO à distância de 1,00 m do algodão; algodão em 

fileiras duplas (0,75 x 0,20 m) mais 1 fileira de sorgo, cul

tivar ICAPAL J a distância de 1,00 m do algodão; 3 fileiras de 

algodão (1 / 00 x 0,20 m) mais 1 de sorgo cultivar IPA-I0 1 esp~ 
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çada de 1,00 m do algodão; 3 fileiras de algodão (1,00 x 0/20 

m) mais 1 fileira de sorgo} cultivar ICAPAL, espaçada de 1/00 

m do algodão; algodão isolado no espaçamento de 1,00 mi sorgo 

isolado j cultivar IPA-IO, no espaçamento de 1,00 x 0 / 60 m. Ve 

rificaram que o tratamento fileiras duplas de algodão e filei 

ra de sorgo foi o mais produtivo no conjunto. 

LIMA et alii (1984), estudaram no Ceará, dife

rentes sistemas de consórcio de algodão anual com o caupi e 

milho, utilizando para o algodão o cultivar PR 4139, para o 

caupi EPACE-6 e milho Centralmex, sendo os tratamentos const~ 

tuidos de algodão isolado no espaçamento de 0,70 m entre li

nhas; milho isolado no espaçamento de 0,70 m entre linhas; 

feijão isolado no espaçamento de 0}70 m entre linhas; 1 filei 

ra de algodão + 1 fileira de milho + 1 fileira de caupi, esp~ 

çadas também de 0,70 m; 1 fileira de algodão + 1 fileira de 

milho + 1 fileira de caupi + 1 fileira de algodão, todas esp~ 

çadas de 0,70 m. Observaram que a associação de algodão mais 

feijão apresentou as maiores produções, sendo estas 677 e 

513 kgjha respectivamente, enquanto que a associação algodão

-milho resultou nas menores produções com 401 e 341 kgjha. A 

baixa produtividade apresentada pelo algodão mesmo no sistema 

de cultivo isolado (831 kg/ha) I deve-se ao limitado periodo 

de precipitação pluvial. 
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NOBREGA et alii (1984), efetuaram trabalho de 

pesquisa de algodão consorciado com sorgo granifero l no Cea

rá/ testando diferentes épocas de plantio de sorgo em relação 

a do algodão 3 nos arranjos uma fileira de algodão para uma de 

sorgo duas fileiras de algodão para uma de sorgo; três filei

ras de algodão para uma de sorgo, sendo todas as fileiras das 

diferentes culturas espaçadas de 1,00 m. Os resultados obti

dos permitiram concluir que não houve diferenças significati

vas entre os arranjos. Com relação à época de plantio de sor 

go, a produção de algodão é tanto mais afetada quanto 

próximas forem as épocas de plantio das duas culturas. 

mais 

NOBREGA et alii (1984)1 utilizando semelhantes 

arranjos de plantio de algodão consorciado com dois diferen

tes cultivares de sorgo, encontraram diferença significativa 

apenas no arranjo de uma fileira de algodão para uma de sorgo 

e que o cultivar de sorgo pode interferir na produção de alg~ 

dão. 

2.4. ESPAÇAMENTO 

O espaçamento entre fileiras f como também en

tre plantas, se constitui em fator de grande importãncia na 

exploração econômica do algodoeiro. O emprego de stand ina--
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dequado, segundo NOBREGA et alii (1982) f poderá proporcionar 

redução na produção. Objetivando determinar os melhores esp~ 

çamentos para o algodão, diversos trabalhos de pesquisa foram 

efetuados. 

Segundo CAVALERI (1955)) o espaçamento entre 

fileiras de algodão deve ser de tal modo que} no auge de seu 

desenvolvimento vegetativo, os galhos das fileiras adjacentes 

devem encontrar-se cobrindo o solol sem prejudicar a movimen

tação nas ruas. 

Em recomendações técnicas em sistemas de prod~ 

ção, utilizando algodão e feijão l a EMBRAPA (1974) recomenda J 

para o Estado de Pernambuco, que sejam utilizados OJ80 m en

tre fileiras de algodão intercaladas com uma fileira de fei

jão equidistando de 0,40 m do algodão. Trabalhos realizados 

pelo IPA (1981) mostram outros espaçamentos} podendo-se util~ 

zar um ou meio metro entre as fileiras das culturas planta

das. Com referência às distâncias entre as plantas e utiliza 

do o espaçamento de 0,20 m. 

LACA-BUENDIA et alii (1979) instalaram um exp~ 

rimento, em Minas Gerais} com o objetivo de determinar o me

lhor espaçamento entre fileiras de algodão e o número ideal 

de plantas ap6s o desbaste, sendo este experimento lançado 
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sob condiç6es de irrigaçâo, utilizando o cultivar "Minas Ser-

taneja"f com os tratamentos} 0 / 80 m; 1,20 m; 1,40 m entre fi-

leiras e densidade 3, 7 1 11 1 15, plantas por metro linear e 

sem desbaste. Observaram que a maior produçâo foi conseguida 

no espaçamento 0,80 m e densidade de 7 plantas por metro li-

near. Com relaçâo ao número de capulhos observou-se na média 

dos tratamentos l2 j 9 capulhos por planta. 

AZEVEDO et alii (1982) estudando j em pernambu-

co e Paraíba I as combinações dos espaçamentos de 0,60; 0/ 80 i 

1,00 m entre linhas de algodâo, com densidade de plantio 3, 

7, 11, 15, 19 plantas por metro linear, num total de 18 trata 

mentos, puderam constatar que não houve diferença significat~ 

va entre os espaçamentos utilizados (0,60; 0,80 e 1 / 00 m). En 

tretanto ocorreu um ligeiro aumento de rendimento nos espaça-

mentos mais estreitos I na ordem de 12 e 23%. Com relaçâo ~ 

a 

densidade de plantio, utilizando-se de 7 plantas por metro li 

near nos espaçamentos 0 1 60 e 0,80 m houve um aumento de rendi 

mento de 20 e 12%, para a região de Pernambuco. Nas condi-

ções da Paraíba observou-se que para os espaçamentos 

0,80 e 1,00 m, as melhores densidades foram lI, 3, 19 e 7 

plantas respectivamente. 

Em Pernambuco NOBREGA et alii (1982)/ utiliza~ 

do os mesmos espaçamentos entre fileiras, com os espaçamentos 
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entre plantas em linha contInua; 0,20 m com urna planta por 

cova e 0~40 m com duas plantas por cova, constataram aumento, 

de produtividade de algodão quando se utilizavam os espaçamen 

tos mais estreitos. 

VIEIRA et alii (1984) procurando determinar o 

melhor espaçamento e densidade de plantio de algodão no Ser

tão Central do Ceará, utilizaram os espaçamentos entre linhas 

0,60; 0,80 e 1,00 m e as densidades de 3, 7, 11 e 15 plantas 

por metro linear. Os resultados obtidos ratificam que as 

maiores produções podem ser obtidas nos espaçamentos mais es

treitos, 0,60 e 0,80 m. Para densidade de plantio os melho

res resultados foram alcançados quando se utilizaram 7 plantas 

por metro linear. 

2.:>, COMPORTAMENTO DE CULTIVARES DE ALGODAO 

Com o objetivo de fornecer aos pequenos, me

dios e grandes cotonicultores, subsIdios necessários para a 

solução dos problemas que os afligem, principalmente no que 

se refere ao fator produção, foram conduzidos estudos em todo 

território Nacional, sobre o comportamento de cultivares de 
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algodão l podendo-se assim observar sua produção e suas carac

terísticas tecnológicas! as quais servem de apoio para poste

riores recomendações. 

Nos trabalhos de pesquisas a serem citados es

tão contidos cultivares de algodão obtidos nas diferentes re

giões do Brasil sendo estes estudados por diversos pesquisa

dores nos principais estados produtores de algodão. 

AZEVEDO (1979) I estudando, em Alagoas, o com

portamento dos cultivares de Algodão l BR-l, IAC-18 1 Allen 333/ 

57 1 SL-7-l t IAC-16 e SL-8, observou um melhor comportamento 

para os cultivares BR-l e Allen 333/57, não diferindo estatis 

ticamente entre si, com o BR-l apresentando uma produção de 

1.095 kg/ha. Com referência ao peso médio de capulho, também 

não houve diferença estatística entre BR-l e Allen 333/57, 

IAC-13 e IAC-16 j com o BR-l apresentando peso médio de 4 / 66 

gramas por capulho. Dentre os cultivares estudados o BR-l e 

Allen 333/57§ foram os que apresentaram maiores alturas, 73,6 

e 79,7 cm respectivamente. 

CRIS6sTOMO e CAVALCANTE (1979) f em ensaios con 

duzidos na Paraíba, com a finalidade de definir os 1 •. me1hores 

cultivares de algodão empregando Allen 333/57, CNPA 76/10,IAC 

-13-1 1 IAC 16, BR-1, Reba o-50 e SD 0450/8909, distribuídos 

em blocos ao acaso em seis repetições, observaram que apenas 

os cultivares Reba B-50 e SD 0450/8909 diferenciaram entre si, 



.27. 

apresentando produções de 1.092 e 1.521 kg/ha respectivamen

te. Para o cultivar BR-l a produção foi de 1.192 kg/ha. 

FREIRE et a1ii (1979) I estudaram em Pernambuco 

o comportamento dos genótipos IAC-12-2 RB(SP), IAC 12-2 

RB(PR) I Reba B-50 L 4139 e Reba B-50 L-4227, comparados com o 

BR-l. Observaram que apesar da produção de BR-l ter sido su

perior aos demais nao ocorreu diferença estatIstica. Com re 

lação ao número de capulhos por planta, os genótipos Reba B-50 

L 7439 e Reba B-50 L 4227 foram apontados como os melhores t 

entretanto não diferenciaram do BR-l que apresentou um numero 

de 7 capulhos por planta. Durante a condução deste experime~ 

to, aconteceu elevado surto de ramulose e 1argarta rosada, o 

que o prejudicou. 

FREIRE et a1ii (1979) em experimento conduzido 

em Pernambuco, objetivando estudar produção, peso de 100 se

mentes/ peso do capulho, altura da planta e percentagem de 

fibra, utilizando as linhagens CNPA 77/129/ CNPA 77/149, CNPA 

77/150, CNPA 77/157, CNPA 77/159 , CNPA 77/196 e BR-l, observ~ 

ram para o cultivar BR-l uma produção de 663 kg/ha, peso do 

capulho de 4,00 g e altura de 0,80 m. 

FREIRE et a1ii (1979), estudaram ainda, em Per 

nambuco, o comportamento de 15 linhagens de algodão anual em 

relação ao cultivar BR-l. Observaram que apenas as linhagens 
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CNPA 77/6983 e CNPA 77/6990 superaram a produção do BR-l 

(689,92 kg/ha). Com relação ao peso do capulho e altura da 

planta, o cultivar BR-l apresentou um peso de 4,86 gramas I 

sendo superado pelo CNPA 77/5868, e uma altura de 0,90 m. 

BARREIRO NETO et ali i (1979), pesquisaram em 

Pernambuco, o comportamento de linhagens obtidas pelo CNPA, 

CNPA 76/5366, CNPA 76/1B, CNPA 77/2B, CNPA 76/629, CNPA 77/ 

lBI CNPA 77/3B e o cultivar BR-l. No que se refere a produ

çao os autores concluiram que o Br-l mostrou-se superior a 

todos os tratamentos com 852 kg/ha, apresentando o peso de um 

capulho na ordem de 4,93 gramas, tornando-se inferior apenas 

ao CNPA 76/529. 

SANTANA (1979), avaliou na Paraíba 

o comportamento dos cultivares de algodão BR-l, IAC-18, Allen 

333/57, SL-7-1, IAC-13-1, IAC-16 e SL-8 em dois ensaios, e 

encontraram alturas médias de 1,32 m para o cultivar BR-l. 

CRISÓSTOMO et alii (1980) I visando estudar no 

Ceará e Paraíba o comportamento de 40 linhagens de algodão 

anual em relação a seis testemunhas, instalaram dois experimen

to em blocos ao acaso com 4 e 3 repetições, com espaçamento 

de 1,00 m entre linhas por 0,20 m entre plantas. Observaram 

que as produções de 1.475 e 849 kg/ha do cultivar BR-l só fo

ram superadas pelas linhagens CNPA 76/6613, PRL-4139; CNPA 
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77196 1 CNPA 77/160; CNPA 76/6875. 

ROCHA et alii (1980) com a finalidade de obser 

var o comportamento de cultivares de algodão anual nas re

giões produtoras da Bahia, instalaram dois experimentos, sen

do as parcelas formadas por quatro fileiras de cinco metros 

de comprimento, espaçadas de 1,00 m e com 35 plantas por me

tro linear, após o desbaste. Observaram que no municipio de 

Irecê os cultivares mais produtivos foram PR 4139, IAC 18 e 

BR-l com 2.369, 2.337 d 2.310 kg/ha respectivamante l enquanto 

que em Central as culturas mais produtivas foram l IAC 18, IAC 

74/221 e PR 4139 com rendimentos de 1.616 e 1.540 kg/ha. 

Através da EMBRAPA (1981), em trinta experime~ 

tos, conduzidos em vários locais do Brasil, utilizando os cul 

tivares de algodão BR-1, Allen 333/57, IAC 18, SL-7-1, IAC 13 

-1, IAC 16, SL-8, foram obtidos em análise conjunta os resul

tados: as naiores produções foram obtidas com os cultivares BR-1, 

Allen 333/57, IAC 18 e SL-8, para a região Nordeste a produ

çao média de algodão foi 1.670 kg/ha; com relação a altura mé 

dia das plantas independente do cultivar ocorreu uma variação 

de 0 1 65 até 1,40 m, sendo os cultivares BR-l, Allen 333/57 e 

SL-8 os que apresentaram maiores alturas, apresentando ainda 

5 1 08 gramas como peso médio de um capulho, na região Nordes

tina. 

BELTRÃO et alii (1984) estudaram na paraíba, o 
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crescimento do cultivar de algodão CNPA 2H e de feijão em sis 

~emas isolados e consorciados, utilizando para o algodão o e~ 

paçamento de 1 / 00 x 0,20 m nos dois sistemas, para o feijão 

1,00 x 0 / 20 m quando isolado e intercalado entre o algodão no 

sistema consorciado. A cada 25 dias eram tiradas três plan

tas de cada cultura em todos os tratamentos e repetições até 

125 dias após a emergência, sendo determinado por medições li 

neares as alturas das plantas. Observou-se que as alturas 

das plantas não variaram entre si a cada medição efetuada. 

SANTANA et alii (1984), pesquisaram o comporta 

mento dos genótiposl BR-l, CNPA 76-656, CNPA 76-6873, CNPA 

76-6983, CNPA 77-149, CNPA 77-150, CNPA 77-157, IAC-17 para

ná-l, SU 0450-8909 e CNPA-78-SME4, utilizando o delineamento 

em blocos ao acaso com nove tratamentos e oito repetições,con 

duzidos no Piaui t Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ala 

goas i Bahia, totalizando oito ensaios. Ao término dos en

saios concluiram que em termos de rendimento de algodão em 

caroço destacou-se o BR-l, com as produç'ões variando desde 

284 até 1.832 kg/ha, sendo estas variações de produção causa

das pela interação genótipo x locais. Com referência ao peso 

médio de um capulho, os genótipos se comportaram diferentemen 

te para quase totalidade dos locais, apresentando em Alagoas 

o peso de 5,7 gramas. 
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2.6. COMPORTAMENTO DE CULTIVARES DE FEIJAO E CAUPI 

2.6.1. FEIJÃO 

o feijão se constitui no alimento básico nacio 

nal, seja na cidade ou na zona rural, sendo responsável por 

cerca de 24% do consumo de proteína na classe média brasilei

ra. Esse consumo generalizado do feijão faz~com que esta la

voura seja cultivada em qualquer parte do Brasil" onde a agri

cultura seja praticada quer em sistema isolado ou consorcia

do. 

A produção de feijão no Brasil é afetada, pri~ 

cipalmente pelo reduzido grau de utilização de tecnologia e 

de insumos modernos. Desta maneira a produção de feijão tem 

se estabilizado nos últimos sete anos, apesar do baixo rendi

mento, sendo compensado pelo aumento de áreas cultivadas. 

COSTA (1982) estudando na Bahia o comportamen-

to dos cultivares de feijão IPA 7419, Chita Fina, Mulatinho 

Riacho das Neves, Favinha t IPA 1, Carioca, Costa Rica, Rim de 

porto l Mulatinho Vagem Roxa e Gordo, em sistema de irrigação, 

com espaçamento entre linhas de 0,60 m e densidade de 12 pla~ 

tas por metro linear, observou que as melhores produções fo

ram obtidas pelos cultivares Carioca (1.626 kg/ha}J IPA 1 

(1.552 kg/ha) e IPA 74-19 (1.483 kg/ha). 
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MAGALHÃES e MENEZES (1982), estudaram em Per

nambuco o comportamento de quarenta e sete cultivares de fei

jão, em condições de irrigação e de stress hidrico. Observa

ram para IPA-1 uma produção de 1.050 e 920 kg/ha respectiva

mente. 

SANTOS e ALBUQUERQUE (1982), estudaram em Ala

goas, o comportamento dos cultivares de feijão Gordo f Bagajó, 

Rim de Porco, R.P. Santana do Ipanema, Lages, Vagem Roxa, Fa

vinha, IPA-1, Costa Rica e IPA 74-10, em sistemas isolado e 

consorciado com milho obedecendo ao arranjo espacial de uma 

fileira de milho para três de feijão. Observaram que os cul

tivares que se comportaram bem em sistema isolado também apr~ 

sentaram bons resultados em sistema consorciado. Com relação 

ao número de sementes por vagem os melhores resultados foram 

para os cultivares Vagem Roxa, IPA-74-19, IPA-1 com 4,70i 

4,66; 4,40 sementes por vagem; para o peso de 100 sementes, o 

cultivar IPA-1 apresentou~se com 15,39 g. Com referência a 

produção este cultivar apesar de não ter o melhor comportamen 

to, apresentou urna produção de 451 kg/ha em sistema consorcia 

do. 
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SILVA et a1ii (1982) estudaram l na Bahia em 

duas épocas de plantio, o comportamento dos cultivares de fei 

jão Mulatinho, Vagem Roxa, Mulatinho Riachão das Neves, Chita 

Fina, Rim de Porco, Costa Rica l Carioca, Gordo, IPA 74-19 e 

IPA-l. Os resultados obtidos na primeira época de plantio, 

(01.12.80), mostraram que os cultivares Carioca e IPA-l foram 

os que melhores se comportaram com produções de 851 e 760 kg/ 

ha respectivamente. Na segunda época de plantio (16.12.80), 

as melhores produções foram conseguidas com os cultivares Ca

rioca (425 kg/ha) e Mulatinho Riachão das Neves (425 kg/ha). 

2.6.2. CAUPI 

Com referência ao caupi, este se encontra cul

tivado principalmente nas regiões Norte-Nordeste, por peque

nos agricultores, sendo consumido em quase sua totalidade no 

próprio meio rural, por pequenos agricultores de baixo poder 

aquisitivo. 
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A utilização do sistema de consórcio para a 

produção de caupi é uma prática generalizada entre os agricul 

tores nordestinos, sendo utilizado principalmente algodão, mi 

lho, mandioca e fumo. 

A ausência de tecnologia e de insumos modernos 

é também observada entre os produtores de caupi, refletindo 

em baixa produtividade. 

Os resultados a serem citados, demonstraram a 

preocupaçao dos pesquisadores em observar o comportamento dos 

-diferentes cultivares de caupi, medindo principalmente o nume 

ro de sementes por vagem l indice de sementes e produção. 

FREIRE FILHO et alii (1981), estudaram, no 

Piaui, as caracteristicas botânicas e agronômicas de 398 gen~ 

~ipos de caupi, a saber: floração inicial, forma da folha, ti 

po de planta, nivel de inserção das vagens, comprimento das 

vagens, nfimero de grãos por vagem, tamanho dos grãos e cor 

dos grãos. Para o cultivar VITA-3 foram encontradas 18 semen 

tes por vagem e 14,0 gramas como peso de 100 sementes. 

FREIRE FILHO et alii (1982) estudaram no Piaui 

em dois anos, o comportamento de cultivares de caupi em 12 en 

saios, sendo seis em sistema de monocultivo e seis em Sistema 

de consórcio com milho, sendo o cultivar VITA-3 incluido ape-
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nas no segundo ano juntamente com CNCx 24-015E, CNCx 39-3E, 

Pituba, CNCx 11-012E, IPA-245, TVu 1250 1 L-258-IPA e Cojó. 

Os resultados apresentaram para o cultivar VITA-3 uma produ

çâo de 515 kgjha em monocultivo e 367 kgjha em sistema de con 

sórcio. 

GOMES e GOMES (1982), pesquisaram em dois anos 

no Maranhâo o comportamento dos cultivares de caupi, VITA-3 1 

VITA-7, CNCx 27-2E, TVx 1836-013J, 4R-0267-01F, TVx 1193-70, 

VITA-6, 40 Dias Vermelho, TVx 1836-015J, Pendanga, 40 Dias e 

IPA 1037. No segundo ano foram incluidos TVx 33-11, VITA-5, 

TVx 309-16 e VITA-4 em substituiçâo aos cultivares CNCx 27-

-2E, TVx 1193-70, 40 Dias e IPA 1073. Com base nos resulta

dos conseguidos, concluiram que o cultivar VITA-3 foi o que 

apresentou melhor produçâo nos dois anos, com 1.371 kg e 

1.037 kgjha respectivamente. 

MARTINS e SANTOS {1982) conduziram no piaui, 

um ensaio em sistema de irrigação com o objetivo de estudarem 

o comportamento dos cultivares de caupi 40 Dias, VITA-7, VITA-

-3, TVx 1836-013J, 4R-267-01F 1 CE-315, TVx 1836-015J, IPA-

-1037, Pernambuco, CNCx 27-2E, Pendanga e VITA-6. Ao término 

do experimento observaram para o cultivar VITA-3, 16 vagens 

por planta, 14 sementes por vagem, 18,59 g para o peso de 100 

sementes e uma produção de 2.075 kgjha. 
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NOGUEIRA et alii (1982) estudaram no Amazonas, 

o comportamento de 12 cultivares de caupi, com espaçamento de 

0,50 m entre linhas e 0,20 m entre plantas. Após a colheita 

e a pesagem das sementes, constatou-se a presença de excelen

tes cultivares, tais como: VITA-7, 40 Dias Vagem Roxa, VITA

-3, com rendimentos de 1.158, 1.027 e 1.088 kg/ha respectiva

mente. 

SOARES e GOMES (1982) procuraram identificar 

cultivares de caupi adaptados às condições climáticas do Mara 

nhão e com caracteristicas de alta produtividade, em dois 

anos de ensaio. No primeiro ano foram testados 25 cultiva-

res, no espaçamento de 0,50 m entre linhas e 0,20 m 

plantas. Com relação ao cultivar VITA-3 foi observado 

este se destacou dos demais com uma produção de 1.365 

produção esta calculada a partir de 39 plantas do stand 

entre 

que 

kg/ha, 

fi-

nal. No segundo ano, o ensaio constou de 12 cultivares de 

caupi, com o cultivar VITA-3 também se destacando dos demais 

com uma produção de 771 kg/ha, calculada a partir de 47 plan

tas do stand final, sendo esta produção prejudicada pela bai

xa precipitação pluvial. 

SOARES e GOMES (1982) em cinco anos de repeti-

ção de ensaios de competição de cultivares de caupi e média 

de 13 ensaios conduzidos no Maranhão, observaram que o culti-
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var VITA-3 na média dos 13 ensaios apresentou uma produção de 

1.197 kgjha e uma variação ao longo dos ensaios de 771 a 

1.786 kgjha e com peso de 100 sementes de 20 gramas. 

SILVA (1982) com o objetivo de indicar cultiva 

res adaptados as condições ambientais e com caracteristicas 

de boa produção, testou no Pará os cultivares de caupi: 40 

Dias Vagem Roxa J V-5-PE 1 Garoto l V.2 CR Vagem Branca, Preti

nho, V.3 PE Vagem Branca TopSet l V.3 CRI Avançado 2. 1980, M~ 

lhado preto l V 48 CRI Princes Ann, V 38 CR 7417 1 V 28 CRI V-3 

PE Vagem Roxa e Texas Puple Hull. Observou que 90% dos cult~ 

vares alcançaram produtividade acima de 1.100 kgjha, destacan 

do-se os cultivares 40 Dias Vagem Roxa (1.877 kgjha) e V-5PE 

(1.810 kgjha). Com relação ao número de vagens por planta, a 

variação foi de 6,55 a 13}65 para o número de sementes por v~ 

gem, este variou de 8 / 60 a l3~65 e o peso de 100 sementes fi

cou entre 9 / 32 a 18 1 21 g. 

FREIRE FILHO et alii (1983) estudaram o compor 

tamento dos cultivares de caupi VITA-3 e VITA-7, no Piaui, 

nos sistemas de plantios solteiro I sem e com irrigação e con

sorciado. Em sistemas de sequeiro l na média de 17 ensaios em 

cinco anos de repetições o VITA-3 apresentou uma produção mé

dia de 593 kgjha l com 16 sementes por vagem e indice de semen 

tes de 21 gramas. Para o cultivar VITA-7, a produção média 
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foi de 843 kg/ha, com 14 sementes por vagem e o peso de 15 

gramas em 100 sementes. No sistema de consórcio com milho o 

cultivar VITA-3, apresentou uma produção de 388 kg/ha enquan

to que VITA-7 apresentou 538 kg/ha. Nas condições de irriga

ção e solteiro o cultivar VITA-3 apresentou um melhor compor

tamento que o VITA-7 com 1.470 e 1.214 kg/ha respectivamente. 

LACA-BUENDIA (1984) estudou o comportamento de 

14 cultivares de caupi em consórcio com algodão, em três en

saios e dois anos de repetições, sendo quatro cultivares de 

caupi tipo trepadores e dez do tipo ereto, distribuídos em 

blocos ao acaso com quatro repetições. Ao término dos experi 

mentos observou que o caupi tipo trepador produziu mais que o 

ereto, com uma produção média de 730 kg/ha contra 492 kg/ha 

dos cultivares eretos. Entretanto a produção de algodão foi 

reduzida de 786 para 595 kg/ha. 



3. MATERIAL E MÉTODO 

3.1. LOCAL 

o experimento foi desenvolvido no ano agrlcola 

de 1984, na área da Unidade de Execução de Pesquisa de Arapi

raca-Alagoas t pertencente a Empresa de Pesquisa Agropecuária 

do Estado de Alagoas S/AI em solo Latossolo Vermelho Amarelo, 

de textura média, cujos resultados da análise quimica se en

contram na Tabela 1. 
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TABELA 1. Resultados da análise química do solo. Maceió-Al. 

Fósforo 11 / 8 ppm médio 

Potássio 120,0 ppm alto 

+ + Ca Mg 1,9 me% baixo 

Alumínio 0,2 me% 

pH 5 , 2 

Fonte: Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado de Alagoas 

S/A. 

Arapiraca está localizada no Agreste alagoano l 

a uma altitude média de 264 ml na latitude S 99 45'13" e 

longitude WGr. 369 38 1 58 1 
I caracterizando-se climaticamente: 

24°C para média anual t 260 C com média das máximas e 220 C das 

mínimas; precipitação pluvial anual média de 900 mm, com outu 

bro/dezembro sendo o trimestre mais seco, e maio/julho ornais 

fimido; índice de umidade relativa de 66%, com uma evaporaçao 

potencial de 1.300 mm e real de 800 mm (Alagoas, 1983). 

Na Tabela 2 encontram-se as características me 

teorológicas do ano agrícola de 1984. 
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TABELA 2. Caracteristicas meteorológicas do municipio de Ara

piraca-AL, no per iodo maio-novembro de 1984. 

Caracteristica MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV 

Precip. Pluvial 170,4 78,4 177,6 95,7 95,7 16,2 6,6 

Temperatura Máxima 28,1 27,3 25,8 26,7 28,9 30 / 4 32,3 

Temperatura Mínima 21,7 20,7 19,2 20 1 3 27,6 21,0 22,8 

Umid. Relativa do Ar % 82,2 83 / 0 84,6 79,4 76,4 70, O 64,6 

Fonte: Estação Meteorológica da Unidade de Execução de Pesqu~ 

sas de Arapiraca - EPEAL. 

3.2. CULTIVARES 

Para implantação do experimento utilizaram-se 

os cultivares BR-l de algodão, lPA-l de feijão, VlTA-3 de cau 

pi, cujas características principais se encontram nas tabelas 

3 e 4. 
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TABELA 3. Principais características do cultivar de feijão 

IPA-1 (Pha.6eo!u.6 vu.tgafL-l.6 Lo), e do Vigna VITA-3 

(Vlgna ungu-lcu!ata (L.) Walp.). 

Características 

Ciclo (N9 dias) 

~poca de floração 
(dias) 

Cor da flor 

Porte da planta 

Hábito de crescimento 

Cor da vagem imatura 

~poca de Maturação 
(dias) 

Cor da semente 

Grupo comercial 

IPA.,...1 

90-95 

40 

violeta 

Prostrado 

Indeterminado 

Verde 

70 

Café com leite 

Mulatinho 

Cultivar 

VTTA-3 

70 7 80 

42-45 

Violeta 

Semi-ereto 

Indeterminato 

Verde 

58 

Vermelha 

Cores 
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TABELA 4. Principais caracteristicas do cultivar de 

BR-l (Gobbypium hi~butum L.). 

algodão 

Caracteristicas 

Ciclo (dias) 

Crescimento 

Cor da flor 

Origem 

Peso do capulho (g) 

índice de sementes (g) 

% de fibra 

Comprimento de fibra (mm) 

Uniformidade (%) 

Micronaire 

Pressley (g/tex) 

Maturidade (%) 

3.3. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

Allen 

Cultivar BR-l 

180 - 200 

Monopodial 

Amarela clara 

333-57 x Auburn 56 

4,77 

10,92 

36,68 

27,49 

46,68 

4,23 

22,41 

54,19 

O experimento obedeceu a um esquema fatorial 

3 x 3, em blocos casualizados , com quatro repetições, sendo 



.44. 

cada repetição constituída de nove tratamentos, assim distri

buídos: 

TI - Algodão em fileiras simples, utilizando o 

espaçamento de ItO m entre linhas e 0 1 20 m entre plantas 

(50.000 plantasjha). 

T2 - Algodão em fileiras duplas espaçadas de 

0,50 m, separadas das fileiras subsequentes de 1,50 m (50.000 

plantasjha) . 

T
3 

- Algodão em fileiras duplas espaçadas de 

0,50 ml separadas das fileiras subsequentes de 2,0 m (40.000 

plantasjha) • 

T4 - Algodão em fileiras simples x feijão. O 

algodão foi plantado em fileiras separadas de 1,0 m, sendo in 

tercaladas por uma de feijão, correspondendo a uma população 

de 50.000 plantasjha para algodão e 50.000 plantasjha de fei

jão. 

T5 - Algodão em fileiras duplas x feijão. O 

algodão foi plantado em fileiras espaçadas de 0,50 m, equidi~ 

tando das fileiras subsequentes de algodão de 1}50 m. Neste 

intervalo, foram plantadas duas fileiras de feijão, correspo~ 
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dendo a uma população de 50.000 plantas/ha de algodão e 

50.000 plantas/ha de feijão. 

T6 - Algodão em fileiras duplas x feijão. O 

algodão foi plantado em fileiras espaçadas de 0,50 m, equidi~ 

tando das fileiras subsequentes de algodão de 2,0 m. Neste 

intervalo, foram plantadas duas fileiras de feijão, corres

pondendo a uma população de 40.000 plantas/ha de algodão e 

40.000 plantas/ha de feijão. 

T7 - Agodão em fileiras simples x caupi. O 

algodão foi plantado em fileiras espaçadas de 1,0 m, sendo in 

tercaladas por uma fileira de caupi, proporcionando uma popu

lação de 50.000 plantasjha de caupi. 

T
8 

- Algodão em fileiras duplas x caupi. O 

algodão foi plantado em fileiras espaçadas de 0,50 m, equidi~ 

tando das fileiras subsequentes de 1,50 m. Neste intervalo, 

foram plantadas duas fileiras de caupi, correspondendo a uma 

população de 50.000 plantasjha de algodão e 50.000 plantas/ha 

de caupi. 

T
9 

- Algodão em fileiras duplas x caupi. O 

algodão foi plantado em fileiras espaçadas de 0 / 50 m, equidi~ 

tando das subsequentes de algodão de 2,00 m. Neste interva-



.46 . 

lo, foram plantadas duas fileiras de caupi, correspondendo a 

uma população de 40.000 plantas/ha de algodão de 40.000 pla~ 

tas/ha de caupi. 

3.4. INSTALAÇÃO E CONDUÇAO DO EXPERIMENTO 

3.4.1. SEMEADURA 

o preparo do solo constou de uma araçao e duas 

gradagens, sendo a última realizada à véspera da semeadura. 

A semeadura de algodão foi feita em 25.05.84 

colocando-se em média, quatro sementes a cada 0,20 m, em sul

cos abertos manualmente e previamente adubados, tendo sido co 

locada uma cobertura de solo sobre o fertilizante, a fim de 

evitar o contato direto deste com as sementes. Para a semea

dura foi utilizado o cultivar BR-l, oriundo do Centro Nacio

nal de Pesquisa de Algodão l tendo a semente sofrido deslinta

mento mecânico. A recomendação para a adubação de algodão 

foi efetuada pela Empresa de Pesquisas Agropecuárias do Esta

do de Alagoas S/A, indicando 50 kg/ha de N, 30 kg/ha de P20
5

' 

sob a forma de sulfato de amônio e superfosfato simples. To

do fósforo e 1/3 do nitrogênio foram colocados no sulco por 

ocasião da semeadura. 
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A semeadura do feij~o foi efetuada em 25.05. 

84, colocando-se em média, três sementes a cada 0,20 m, em 

sulcos abertos manualmente utilizando-se o cultivar IPA-l 

oriundo do IPA-pernambuco. A adubação foi executada de acor

do com a análise química do solo recomendando-se 30 kg/ha de 

N e 30 kg/ha de P20 S em fundação, sob a forma de sulfato de 

amônia e superfosfato simples, sendo estes colocados no mesmo 

sulco de plantio, cobertos por uma camada de solo. 

A semeadura do caupi foi processada aos 25 

dias do mes de maio do ano de 1984, utilizando-se o cultivar 

Vita-3 oriundo de Pernambuco. Os sulcos foram confecciona-

dos manualmente, sendo nestes colocadas a cada 0,20 m três 

sementes de Vigna. A adubaç~o quImica foi efetuada segundo a 

análise quImico do solo, recomendando 30 kg/ha de N e 30 kg/ 

ha de P20S em fundaç~o, sob as formas de sulfato de amônia e 

superfosfato simples, cobertos por uma camada de solo. 

3.4.2. TRATOS CULTURAIS 

A adubaç~o em cobertura do algod~o foi realiza 

da aos trinta e oito dias após o plantio. 

Os desbastes para as diferentes culturawforam 

efetuados em 14.06.84 deixando cinco plantas por metro li-
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near. 

Procurou-se, ao longo da conduçâo do experime~ 

to, manter o mesmo livre de plantas daninhas, sendo efetuadas 

três capinas manuais. 

o controle de pragas na cultura do algodão foi 

realizado segundo recomendaç6es t~cnicas do setor de entomolo 

gia da EPEAR, sendo utilizado Aldrin no combate à broca, Ora

zinon no combate de pulg6es e Decis corno preventivo no contra 

le da lagarta da maça. 

3.4.3. COLHEITA 

As colhei tas de feijão e caupi foram efetuadas 

em 09.08.84 e 16.08.84 respectivamente quando a maior percen

tagem de suas folhas encontravam-se secas e caidas ao solo e 

constaram de arrancamento das plantas e posterior 

das vagens. 

retirada 

Com referência a colheita do algodâo esta teve 

inicio em 09.10.84 e t~rmino em 14.11.84 totalizando 7 colhei 

tas. Este grande número de colheitas justifica-se pelas cons 

tantes ameaças de chuvas e ventos fortes. 

A colheita das culturas envolvidas no experi-
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mento l foi realizada nas quatro linhas centrais de cada parc~ 

la. 

3.5. PARAMETROS AVALIADOS 

3. 5, 1. ALGODAO 

Para o algodão foram avaliados os parâmetros: 

produção, em quilogramas por hectare, a partir da produção da 

área útil; número médio de capulhos por planta, que foi conse 

guido dividindo-se o número total de capulhos pelo número de 

plantas; peso médio de um capulho, que foi o peso dos capu

lhos dividido pelo número de capulhosi altura média das plan

tas, que foi obtida a partir de 10 plantas e J stand final que 

foi o número de plantas contidas na área útil por ocasião da 

colheita. 

3.5.2. FEIJAO 

Com referência ao feijão foram avaliados os p~ 

râmetros: stand l que é o número de plantas colhidas; numero 

de vagem por planta; numero médio de grãos por vagem {~ 100 

vagens) i índice de sementes e produção em quilogramas por hec 

tare. 
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3.5.3. CAUPI 

Para o caupi também foram estudados os parame

tros: standi numero de vagens por planta; número de grãos por 

vagemi índice de sementes e produção, calculados de 

semelhante ao feijão. 

3.6. ANÁLISE ESTATfsTICA 

maneira 

Foram feitas as análises de variância seguindo 

as recomendações de PIMENTEL GOMES (1982)1 utilizando os da

dos individuais ou médias das parcelas, conforme o caso. Pa

ra o teste F estabeleceu-se uma taxa de erro experimental de 

5%. Aplicou-se o método de Tukey para as comparaçoes múlti

plas de médias de tratamento I ao nível de 5% de probabilida

de. 

3.6.1. CULTURA DO ALGODAO 

Para os dados relativos à cultura de algodão 

seguiu-se o esquema a seguir de análise de variância. 
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Causas de variaçao GL 

------_.~"- . 

Blocos 3 

Arranjos (A) 2 

Consórcios ( C) 2 

Interação (A x C) 4 

Residuo 24 

Total 35 

3.6.2. CULTURAS DE FEIJAO E CAUPI 

Para os dados relativos às culturas de feijão 

e caupi, segue-se abaixo o esquema de análise de variância. 

Causas de variação GL 

Blocos 3 

Arranjos 2 

Residuo 6 

Total 11 
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Aqui o numero de parcelas para a análise de 

variância dos dados de feijão e caupi são insuficientes para 

que haja uma boa precisão l pois segundo PIMENTEL GOMES (1982)1 

devemos ter no minimo 10 graus de liberdade no residuo. As

sim, poderão ocorrer altos coeficientes de variação~ dando 

baixa precisão do experimento e altas "Diferenças Mínimas Si~ 

nificativas" para o teste de Tukey, podendo não mostrar ser 

significativa a diferença entre m~dias de tratamentos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. ALGODAO 

4.1.1. STAND 

A Tabela 5, contendo resultados da análise de 

variãncia para o numero de plantas na ~poca da colheita, mos

tra que não existem diferenças significativas nem para os ar

ranjos nem para os consórcios, ao nivel de 5% de probabilida

de. 
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TABELA 5. Análise da variância do numero de plantas sobrevi-

ventes. 

C. de Variação 

Consórcio (C) 

Arranjos (A) 

Interação (C x A) 

Tratamentos 

Blocos 

Resíduo 

C. V. % 8,34 

G. L. 

2 

2 

4 

8 

3 

24 

Q.M. 

2,58 

117,25 

22,71 

41,31 

46,35 

F 

O,OS(NS) 

2,53(NS) 

0,49(NS) 

O,89(NS) 

TABELA 6. Médias dos numeros de plantas de algodão a epoca da 

colheita. 

S F C X 

AI 81,25 85,00 83,00 83,08 

A2 
85,50 81,00 86,50 84,33 

A3 76,00 78,75 77,00 77,25 

-
X 80,92 81,58 82,17 

S = cultura solteira; F = Cultura consorciada com feijão; C= 
cultura consorciada com Caupi. 
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TABELA 7. Média do número de plantas de algodão iniciais. 

S F C X 

AI 84,25 88,75 85 1 25 86,09 

A2 
87,25 86,25 89,75 87,75 

A3 83,50 83,75 82,00 83,08 

x 85,00 86,25 85,67 

S = cultura solteira; F = cultura consorciada com feijão; c= 
cultura consorciada com caupi. 

Observa-se pela comparaçao das tabelas 6 e 7 

que a mortalidade de plantas entre o desbaste e o final do ci 

elo foi baixa, o que indica boas condições de ambiente no de-

correr da cultura. No entanto o stand inicial (na época do 

desbaste), estava abaixo do esperado (100 plantas em 20 me-

tros lineares, o que se deve à qualidade das sementes utiliza 

das. 

4.1.2. ALTURA MÉDIA DAS PLANTAS 

Os quadrados médios e o coeficiente de varia-

çao obtidos na análise de variância para altura média das 

plantas, em metros, estão condidosna Tabela 8. 
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Verifica-se que ao nivel de 5% de probabilida-

de nao houve diferenças significativas nem para arranjos e 

nem para consórcios. 

TABELA 8. Análise de variância para alturas médias das plan

tas de algodão. 

C~ ·de variação G.L. Q.M. F 

Consórcios ( C) 2 0 / 1203 2,lS(NS) 

Arranjos (A) 2 0,0566 1,01 (NS) 

Interação (C x A) 4 0,0286 0,51 (NS) 

Tratamentos 8 0,0585 1,04(NS) 

Blocos 3 

Resíduo 24 0,0560 

C.v. % 16,40 

A Tabela 9 contendo as médias das alturas das 

plantas de algodão, mostra que este parâmetro não foi influen 

ciado pela presença dos consórcios e pelos diferentes arran

jos utilizados l em relação ao cultivo isolado. 
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TABELA 9. Médias das alturas das plantas de algodão. 

S F C X 

AI 1,43 1,50 1,58 1,50 

A2 
1,45 1,29 1,66 1,47 

A3 1,36 1,31 1,43 1,37 

S = cultura isolada; F = cultura consorciada com feijão; c= 
cultura consorciada com caupi. 

Observa-se que no presente ensaio o cultivar 

BR-l apresentou porte mais elevado do que o referido na lite-

ratura, como por exemplo, nos trabalhos de SANTANA (1979), na 

paraIba, AZEVEDO (1979) em Alagoas e EMBRAPA (1981). Este 

fato pode ser justificado como resultado do efeito do ambien-

te, ou seja, melhores condições de fertilidade de solo e de 

clima. Este maior porte ocorreu mesmo nos tratamentos com 

consorciação, que não afetaram o desenvolvimento das plantas. 

4.1.3. NUMERO DE CAPULHOS POR PLANTA 

A Tabela 10 contém os resultados da análise de 

variância do número de capulhos por planta. Observa-se que 
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nao existiram diferenças significativas para consórcio e ar

ranjos ao nível de 5% de probabilidade. 

TABELA 10. Análise de variância do numero de capulhos por 

planta. 

C. de variação G. L. Q.M. F 

Consórcio (C) 2 5,17 l,26(NS) 

Arranjos (A) 2 4,92 1,2Q(NS) 

Interações (C x A) 4 0,72 O,lS(NS) 

Tratamentos 8 2,91 0,71 (NS) 

Blocos 3 

Resíduo 24 4,11 

C. v. % 

Pela Tabela 11, contendo as médias do rumero 

de capulhos de algodão, verifica-se que o nfimero de capulhos 

em cada planta não sofreu influência do consórcio e dos arran 

jos, quando comparado com o arranjo em plantio isolado. 
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TAIJ!:LA 11. Médias do numero de capulhos por planta. 

s p C X 

.. _----_ .. _-- ._-_ .. ---_ .. _----

AI 12,43 10 / 99 12 / 59 12,00 

A2 
12,27 10,51 11,79 11,52 

A3 12,81 12#55 13,04 12,80 

S = cultura isolada; F = cultura consorciada com feijão; c= 
cultura consorciada com caupi. 

o presente trabalho apresentou nos diferentes 

arranjos um número médio de 12,10 capulhos por planta. Em 

Pernambuco FREIRE et a1ii (1979), conseguiram com o cultivar 

BR-l apenas o número de 7 capulhos por planta, quando compar~ 

ram este com genótipos oriundos de vários Estados brasilei-

ros, ocorrendo durante a condução do experimento elevado sur-

to de ramulose e lagarta rosada, o que prejudicou sensivelmen 

te os resultados. 

Apesar do experimento ter sido conduzido sob 

sistema de irrigação LACA-BUENDIA (1979), estudando o espaça

mento e o número ideal de plantas de algodão após o desbaste, 

encontrou uma média de 12,9 capulho por planta, o que se asse 

rnelha aos resultados encontrados neste trabalho. 
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4,1.4. PESO MÉDIO DE UM CAPULHO 

A análise de variância do peso médio de um ca

pulho está contida na Tabela 12. Observa-se que ao nível de 

5% de probabilidade o peso médio dos capulhos não diferiu si~ 

nigicativamente para consórcios e arranjos. 

TABELA 12. Análise de variância do peso médio de um 

de algodão. 

C. de variação G.L. Q.M. 

Consórcios 2 0,20 

Arranjos 2 0,05 

Interação 4 0,07 

Tratamentos 8 0,09 

Blocos 3 

Resíduo 24 0,06 

C.V. % 

capulho 

F 

3,25(NS) 

0,75(NS) 

1,19(NS) 

1,60(NS) 

-------------------------------------------------------------------

Observando-se as médias de peso de um capulho 

inseridas na Tabela 13, verifica-se semelhança de valores, in 

dicando que o pêso dos capulhos nao variou nos diferentes ar

ranjos e sistemas de plantio. 
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TABELA 13. Peso médio de um capulho em gramas. 

S F C X 

AI 4 ,57 4,66 4,98 4,74 

A2 
4,71 4,97 4,80 4,83 

A3 4,62 4 I 64 4,89 4,72 

x 4,63 4,76 4,89 

S = cultura isoladaj F = cultura consorciada com feijão; C = 
cultura consorciada com caupi. 

o peso médio de capulho encontrado neste traba 

lho nao difere muito dos apresentados nos trabalhos de pesqu~ 

sa realizados no Nordeste. FREIRE et a1ii (1979), ao estuda-

rem, em Pernambuco, o comportamento de 15 linhagens de algo-

dão anual, comparando-as com o cultivar BR-l, observaram um 

pêso médio de capulho para este cultivar de 4,86 gi ainda em 

Pernambuco BARREIRO NETO et ali i (1979), encontraram o peso 

do capulho na ordem de 4,93 g quando também compararam o mes-

mo cultivar com linhagens obtidas pelo Centro Nacional de Pes 

quisa de Algodão. Segundo EMBRAPA (1981), em trinta ensaios 

realizados no Brasil, o pêso médio de um capulho na região 

Nordestina foi de 5,08 gramas. SANTANA et alii (1984), em Ala-

goas encontraram o pêso médio de 5,7 gramas para o mesmo cul-
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tivar. 

4.1.5. PRODUÇAO 

A análise de variância da produção de algodão 

está contida na Tabela 14. Verifica-se que a 1% de probabil~ 

dade as produções diferem significativamente nos arranjos ut~ 

lizados, enquanto que , para os consórcios não houve diferen-

ças significativas. Desta maneira, a produção de algodão so-

mente foi influenciada pelos arranjos. 

TABELA 14. Análise de variância da produção de algodão. 

C. de variação G.L. O.M. F 

Consórcio (C) 2 246.676,69 1,71 (NS) 

Arranjos (A) 2 952.250,52 6,60** 

Interação (C x A) 4 52.704,57 O,36(NS) 

Tratamentos 8 326.084,09 2,26(NS) 

Blocos 3 

Resíduo 24 144.184,41 

C.V. % 17 t 36 

D.M.S. 
(a) 386,94 

D.M.S. 
(b) 670,20 

D.M.S. (a)_ para confronte de médias de arranjos 

D.M.S. (b)_ para confronte de médias de arranjo dentro de 
mesmo consórcio. 

um 
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TABELA 16. Médias das produções de algodão em kgjha. 

S F C X 

-------------

AI 2316,25 2170,00 2597,00 2361,08 

A2 
2448,75 2124,50 2443,75 2339,00 

A3 1797 t 50 1838 / 00 1952,00 1862,50 

-
X 2187,50 2044,17 2330,92 

S = cultura isolada; F = cultura consorciada com feijão; C = 
cultura consorciada com caupi. 

A Tabela 15 é formada pelas médias das produ-

çoes de algodão em quilograma por hectare. Comparando-as pe-

lo teste de Tukey a 5% de probabilidade I pode-se verificar 

que as médias das produções nos arranjos AI e A2 se comportam 

de maneira semelhante, sendo ambas superiores à obtida em A3' 

Acontece que nos arranjos AI e A2 a população de plantas de 

algodão é de 50.000 plantas por hectare. Entretanto a produ-

ção de AJ seria semelhante às demais se a população fosse a 

mesma (2.328,12 kgjha). A diferença de produção de algodão 

apresentada no arranjo A3 foi devida ao menor numero de plan

tas utilizadas. BARREIRO NETO et alii (1981) I também consta-

taram que quando se reduzia a população de plantas de algodão 
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em detrimento da outra, a sua produção sofria redução. A re-

dução da população de algodão com a diminuição de população 

de plantas em arranjos espaciais também ficou caracterizada 

por CRISÕSTOMO et alii (1984) quando estudaram o comportamen-

to de algodão anual em consórcio com milho, quando o algodão 

passou de uma população de 50.000 plantas por hectare para 

37.500 plantas por hectare. 

No sistema de cultivo de algodão consorciado 

com feijão, apesar de não terem ocorrido diferenças .. . mlnlmas 

significativas t observou-se que as produções de algodão se 

assemelharam nos arranjos AI e A2' apresentando superioridade 

sobre a produção do arranjo A3 , fato já justificado pela dimi 

nuição de população de plantas. 

Semelhante resultado também pode ser verifica-

do no sist.ema de consórcio algodão com caupi onde as produ-

çoes nos arranjos AI e A2 se equipararam, sendo superiores a 

produçáo de algodão no arranjo A3 0 

-Neste trabalho nao se verificaram diferenças 

estatlsticas entre as produções de algodao solteiro, consor-

ciado com feijão e com caupi. Desta forma o algodão poderá 

ser consorciado com qualquer das culturas envolvidas, o que 

aliás, já foram constatado por NOBREGA et alii (1982). Assim 

a escolha da cultura a ser consorciada com algodão poderá ser 
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feita em função da precipitação pluvial da região: paras as 

regiões onde as precipitações sao menores, recomenda-se a uti 

lização de caupi, já que esta é mais resistente à seca (BEL

TRÃO et a1ii, 1984), enquanto que para locais com precipita

çoes mais elevadas pode-se indicar o consórcio de algodão 

anual com feijão, já que este se comporta melhor nas regiões 

intermediárias entre a zona da mata e o sertão dos estados 

nordestinos (AZEVEDO et alii, 1984). 

4.2. FEIJAO 

4.2.1. STAND 

A análise de variância mostra que a 5~ de pro

babilidade, não houve diferença significativa entre os stands 

nos diferentes arranjos. A Tabela 16 mostra os resultados 

dessa análise. 
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TABELA 16. Quadrados médios e coeficiente de variação (CV) 

Causas de 

Blocos 

Arranjos 

Residuo 

C. V. % 

obtidos na anâlise de variância do stand final da 

cultura do feijão. 

Variação G.L. Q.M. P 

.. _------~ 

3 

2 4,75 O,71(NS) 

6 6,64 

2,70 

TABELA 17. Médias dos stands inicial e final da cultura de 

feijão. 

.._-----------

Stand inicial 

Stand final 

97,50 

96,00 

98 1 25 

96,25 

98,00 

94,25 

Observa-seI pela Tabela 17, que a mortalidade 

de plantas de feijão até a colheita foi baixa, o que indica 

boas condições de ambiente em todo o ciclo da cultura. 
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4.2.2, NUMERO DE VAGENS POR PLANTA 

A Tabela 18 mostra os resultados da análise da 

variância para o numero de vagens de feijão por planta, bem 

como o coeficiente de variação e a D.M.S. Observa-se que a 

5% de probabilidade houve diferença para os arranjos. O tes

te de Tukey a 5% de probabilidade mostra igualdade entre AI 

e A3 e inferioridade para A2 (Tabela 19). 

TABELA 18. Quadrados médios, coeficiente de variaçao (C.V.) 

e diferença minima significativa (D.M.S.) do núme

ro de vagens por planta de feijão. 

C. de Variação 

Blocos 

Arranjos 

Residuo 

c. V. % 

D.M.S. 

5,28 

1,78 

G.L. 

3 

2 

6 

Q.M. 

6,97 

0,67 

F 

10,38** 



TABELA 19. NGmero m~dio de vagens por planta de feij~o. 

-._------------_._------_. 

N9 de vagens/planta 

-------------- -------
16,03 

A 
2 

14,03 

.68. 

AJ 

16,52 

Observa-se na Tabela 19 que os valores obtidos 

s~o superiores aos observados por outros autores em diferen

tes regioes. Assim, SÃ et a1~~ (1982) e BUZETTI (1982) no Ma 

to Grosso do Sul encontraram valores entre 8,J7 e 11,89 va

gens por planta respectivamente para o mesmo cultivar. 

4.2.3, NUMERaS DE SEMENTES POR VAGEM 

As Tabelas 20 e 21 mostram os resultados da 

análise de variância, o coeficiente de variaç~o e as m~dias 

encontradas para os arranjos espaciais. 
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TABELA 20. Análise de variância e coeficiente de variação pa

ra número de sementes por vagem de feijão. 

c. de Variação 

Blocos 

Arranjos 

Residuo 

c. V. % 5,97 

G. L. 

3 

2 

6 

Q.M. 

0,05 

0,10 

F 

O,53(NS) 

TABELA 21. Médias do número de sementes por vagem de feijão. 

N9 se sement8s por vagem 5,30 5,24 5,46 

Observa-se que não houve variação para esse ca 

ráter nos três arranjos estudados. No entanto o número de se 

mentes por vagem foi ligeiramente superior aos encontrados na 

literatura como aquele obtido por SANTOS et alii (1982), em 

Alagoas (4,01 sementes por vagem)/ ou os de SÁ et alii (1982) 

e BUZETTI (1982) no Mato Grosso do Sul (4,10 e 4,49 sementes 
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por vagem) ou ainda aquele de MACHADO et alii (1982) em são 

Paulo (4,18 a 4,49 sementes por vagem). 

4.2.4. INDICE DE SEMENTES 

As tabelas 22 e 23 mostram os resultados da 

análise de variância, coeficiente e média para o indice de se 

mentes nos três arranjos espaciais. 

TABELA 22. Análise de variância e coeficiente de variaçao pa

ra o indice de sementes de feijão. 

C. de Variação G.L. Q.M. F 

Blocos 3 

Arranjos 2 0,25 0,89(NS) 

Residuo 6 0,28 

C. V. % 2,63 
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TABELA 23. Índice de sementes de feijão. 

índice de sementes 20,58 20,08 20,38 

-Observa-se que nao houve diferença estatística 

para o peso de 100 sementes nos três arranjos, no entanto, os 

valores encontrados são superiores àqueles citados por SANTOS 

et alii (1982) para Alagoas (15,37 g). 

4.2.5. PRODUÇÃO 

Os resultados da análise de variância, coefi-

ciente de variação, as diferenças minimas significativas e 

as médias obtidas para produçao de feijão nos três arranjos 

encontram-se nas tabelas 24 e 25. 
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TABELA 24. Anãlise de variãncia, coeficiente de variaç50 e 

diferenças mínimas significativas da produçao de 

feijão. 

c. de Variação G.L. Q.M. F 

Blocos 

Arranjos 

Resíduo 

c. V. % 

D.M.S. 

8,77 

114,36 

3 

2 

2 

20.981,25 

2.801,92 

Tabela 25. M~dias das produções de feijão. 

produção 667,50 

7,49* 

618,75 525,00 

Aquí tamb~m se observa menor produção para o 

arranjo A3' o que se justifica pela menor população de plan

tas por área. Observa-se que calculando-se a produção de A3 
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como base em 50.000 plantas por hectare o resultado (656,25 

kgjha) será igual aos demais. 

A produção média obtida nos diferentes arran-

jos pode ser considerada boa, pois é superior àquelas referi 

das na literatura. Assim, em Alagoas SANTOS et a1ii (1982) 

observaram produçao média de 451 kg/haj em Pernambuco NOBREGA 

et a1ii (1982) tiveram 526 kgjha e 407 kgjha e, na Bahia, RO-

CRA e CAMPOS (1982) conseguiram 384 kgjha. Em condições de ir-

rigação, porém, COSTA (1982) na Bahia e MAGALHÃES e MENESES 

(1982) em Pernambuco, obtiveram produções médias ac:im:t de 1000 kg/ha. 

A menor produçao relativa obtida no arranjo A3 

e a boa produçào média eram esperadas em função da menor pop~ 

lação, no primeiro caso, e dos stands, número de vagens/plan-

ta e indice de sementes observados, no segundo caso. Essas 

caracteristicas definem as boas condições de ambiente ocorri-

das no decorrer do experimento. 

4.5. CAUPI 

4.:5.1. STAND 

A análise de variância nao revelou ao nlvel de 

5% de probabilidade, diferenças significativas entre os 
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stands de caupi nos diferentes arranjos, conforme se verifica 

pela Tabela 26. 

TABELA 26. Análise de variância do stand final de caupi. 

C. de Variação G.L. Q.M. 

Blocos 3 

Arranjos 2 37,75 

Resíduo 6 110,75 

C. V. % 15,71 

TABELA 27. Média dos stands inicial e final de caupi. 

stand inicial 

Stand final 

76,75 

65,75 

69,75 

64,75 

F 

0,31 (NS) 

72 / 75 

70,50 
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Pode-se observar pela Tabela 27 que o stand 

inicial nao coincide com o esperado (100 plantas por parcela), 

o que provavelmente se deveu ã qualidade da semente utiliza

da. No entanto a redução do n6mero de plantas at~ a colheita 

foi pequeno (a maior redução foi para o arranjo Al de 11 pla~ 

tas por parcela, e, a menor para o arranjo A
3

, de 2,25 plan

tas por parcela), uma vez que SOARES e GOi1ES (1982) r traba

lhando com o mesmo cultivar l relataram mortalidade de 22%, e, 

KLUTHCOUSKT et alii (1982) constataram redução m~dia no stand 

de 19,40%. 

4.3.2. NÜMERO DE VAGENS POR PLANTA 

o resultado da análise de variância encontra

-se nas tabelas 28 e 29. 

TABELA 28. Análise de variância do numero de vagens por plan

ta de caupi. 

c. de variação 

Blocos 

Arranjos 

Reslduo 

c. V. % 48,30 

G.L. Q.M. F 

3 

2 2,17(NS) 

6 
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TABELA 29. Média do numero de vagens por planta de caupi. 

------"----~-------

Número de vagens por planta 3 / 67 

Observa-se a nao aignificância ao nlvel de 5% 

de probabilidade, apesar da grande diferença entre A
2 

e os 

outros dois tratamentos. Na reali~ade, o que se comprova pe

lo elevado coeficiente de variaç~o, é que houve duas parcelas 

com valores discrepantes. Usando-se do artiflcio de parcelas 

perdidas, para estes dois casos refez-se a análise de variân

cia encontrando-se os valores da Tabela 30. 
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TABELA 30. Análise de variância do numero de vagens por plan

ta de caupi. 

C. de Variação G.L. Q.M. F 

Blocos 3 

Arranjos 2 35,97 66,6** 

Residuo 0,54 

C.V. % 11,95 

D.M.S. ( a) 2,06 

D.M.S. (b) 2,14 

D.M.S. ( a) - Para comparar AI com A2 
ou com A3 

D.M.S. ( b) - Para comparar 1\1 com A3 . 

Tabela 31. Média do numero de vagens por planta de caupi. 

Número de vagens por planta 

A 
1 

5,30 5,67 9,48 
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Os novos valores indicam significância ao ní

vel de 1% de probabilidade para arranjos. A Tabela 31 revela 

superioridade para o arranjo A3 em relação aos demais, e, 

igualdade entre A2 e AI' 

Embora tenha havido necessidade de artifício 

para se chegar a esse resultado, ocorreu o esperado, ou seja, 

vantagem para o arranjo A3' onde as fileiras de caupi distan

do entre si de 0,50 m. ficaram a 0,75 m das de algodão. 

MARTINS et alii (1982) trabalhando com o mesmo 

cultivar, no Maranhão, encontraram 16 vagens por planta, núm~ 

ro bastante superior ao do presente trabalho. KLUSTHCOUSKT 

et alii (1982), e, SILVA (1982) trabalhando com vinte outros 

cultivares, observaram valores entre 6,55 a 14,3 vagens por 

plantai respectivamente. 

4.3.3. NUMERO DE SEMENTES POR VAGEM 

Os resultados da análise de variância e as me

dias do numero de vagens por planta estão contidos nas tabe

las 32 e 33. Ao nível de 5% de probabilidade verifica-se que 

nao houve diferença significativa para o número de 

por vagem nos arranjos estudadas. 

sementes 
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TABELA 32. Análise de variância do numero de sementes por va-

gem de caupi. 

ro d'7' Variaçã.o G.L. Q.LVI. F '-.. 

Blocos 3 

Arranjos 2 0,14 0,11 (NS) 

Re.síduo 6 1,34 

._---

C. V. % 

TABELA 33. Médias dos numeras de sementes por vagem de caupi. 

Número de sementes por vagem 13,13 13,01 13,39 

Com re1aç~o as medidas contidas na Tabela 33, 

estas apresentaram resultados semelhantes, evidenciando que 

não ocorreu influência dos arranjos no número de sementes por 

vagem de caupi, estando este número em torno de 13. No Piauí 
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com o mesmo cultivar FREIRE FILHO et al~~ (1981), conseguiram 

18 sementes por vagem e, ainda no Piauí, MARTINS et al~i 

(1982) encontraram 14 sementes por vagem, o que se assemelha 

aos resultados deste trabalho. No Parâ, SILVA (1982) consta

tou uma variaçâo de 8,60 a 13,65 sementes por vagem quando es 

tudcy o comportamento de 20 cultivares de caupL 

4.3.4. INDICE DE SEMENTES 

As tabelas 34 e 35 apresentaram os resultados 

da anâlise de variância e as médias de índice de sementes. 

Ao nível de 5% de probabilidade nao existiu diferença signif~ 

cativa entre os arranjos para o pêso de 100 sementes. 

TABELA 34. Anâlise de variância para o índice de sementes de 

caupi. 

C. de Variação G. L. Q.M. F. 

Blocos 3 

Arranjos 2 0,57 1,46(NS) 

Resíduo 6 0,39 

c. V. % 2,95 



TABELA 35. Médias de indice de sementes de caupi. 

índice de sementes 

A 
1 

20,90 21,18 

.81. 

A 
3 

21,65 

Com relação as médias contidas na Tabela 35, 

estas apresentaram valores semelhantes, o que ratifica que 

nao ocorreu influência dos arranjos sobre o indice de semen

tes. 

As variações do indice de sementes apresenta

das pelos arranjos espaciais, neste trabalho, mostram não se

rem expressivas, como também não são as diferenças encontra

das em outros trabalhos. FREIRE FILHO et ali i (1982) encon

traram no Piaui, para o cultivar Vita-3, 19 gramas para o pê

so de 100 sementes; ainda neste Estado MARTINS et alii (1982) 

detectaram para o indice de sementes 18,50 gramas; no Mara

nhão este valor foi de 20 gramas I segundo SOARES et alii 

(1982) encontraram em 17 ensaios realizados no Piaui J a média 

de 20 g para o pêso de 100 gramas. 
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4.3.5. PRODUÇAO 

Os resultados da análise de variância e as me-

dias para produç~o de caupi encontraram-se nas tabelas 36 e 

37. 

TABELA 36. Análise de variância para produção de caupi. 

C. de Variaç~o G.L. Q.M. F 

Blocos 3 

Arranjos 2 49.614,25 1,16(NS) 

Residuo 6 41.485,47 

C.V. % 48,58 

TABELA 37. Médias das produções de caupi. 

produções 472,50 291,25 494,00 

Verifica-se a nao ocorrência de diferença sig-

nificativa, ao nivel de 5% de probabilidade, para as médias 

dos três arranjos utilizados. 
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Repete-se aquI o ocorrido e relatado em 4.3.2., 

ou seja, elevado coeficiente de variaçao em função de duas 

parcelas discrepantes. Utilizando-se do mesmo artifIcio ob-

tiveram-se as tabelas 38 e 39. 

TABELA 38. Análise de variância para produção de caupi. 

c. de variação G.L. Q.M. 

Blocos 3 

Arranjos 2 118.790,08 

ResIduo 4 7.914,46 

c.v. % 19,67 

D.M.S. (a) 249,50 

D.M.S. (b) 258,87 

D.M.S. (a) - para comparar AI com A2 ou A2 com A3 

D.M.S. (b) - para comparar AI com A3' 

TABELA 39. Médias das produções de caupi. 

Produções 431,30 291,30 

F 

15,00* 

634,00 
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Os novos valores obtidos mostram que houve si~ 

nificância, ao nível de 5% de probabilidade, para arranjos, 

indicando superioridade para o arranjo A3 sobre os demais, cJue 

se igualaram. 

Observa-se que a produção por hectare no arran 

jo A3 e representada por 40.000 plantas, enquanto que nos de

mais ~ com 50.000 plantas. Mesmo assim a produção (que seria 

de 792,50 kgjha com 50.000 plantas) foi superior as 

Esta superioridade pode ser explicada em função da 

area ocupada por planta, o que acarretou urna maior 

demais. 

maior 

produção 

individual motivada pelo maior número de vagens por planta. 

O rendimento do cultivar Vita-3 encontrado na 

literatura e variãvel, em função do tipo de cultivo. Assim, 

MARTINS et a1ii (1982) I no Piauí e FREIRE FILHO et a1ii 

(1983) I tamb~m no Piauí, em condições de cultivo solteiro e 

irrigado, obtiveram produções de 2.073 kgjha e 1,470 kgjha, 

respectivamente. SOARES et alii (1982) e GOMES 

(1982), no Maranhão e~ FREIRE FILHO (1983), no Piauí, obtive

ram em cultivo solteiro k de sequeiro l 1.365 kgjha, 1.240 kgj 

ha e 593 kgjha, respectivamente. Jã em cultivos consorciados 

e de sequeiro os resultados encontrados são todos inferiores 

aos obtidos nos arranjos AI e A3 0 Assim, FREIRE FILHO et 

a1ii (1982 3 1983) I no Pianui e REGO NETO et alii (1982) , 

no Rio Grande do Norte, obtiveram 367, 295 e 388 kgjha, res-

pectivamente. 
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4.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Segundo abordagem feita no Capitulo I deste 

trabalho, as culturas de algod~o, feij~o e caupi s~o de suma 

importãncia nos diversos Estados nordestinos, mormente quando 

consorciados. Assim o aldog~o anua]., ou semi-perene, e fon

te de renda e o feij~o, ou o caupi, de subsistência para o 

pequeno agricultor. 

Mesmo sendo fato consumado, a consorciaç~o tem 

sido fonte de discussões entre técnicos e pesquisadores: há 

os que a defendem e os que a criticam por reduzir as produ

ções das culturas envolvidas. 

Os diferentes parâmetros analisados para as 

três culturas mostram que, no período considerado, em condi

çoes de ambiente favorável (ver Tabela 2, Capitulo 3) o desen 

volvimento das plantas é normal em todos os tratamentos. Ob

serva-se, no entanto. a importância da qualidade da semente a 

ser cultivada, principalmente no que se refere ao stand das 

três culturas. 

Apesar da simplicidade do trabalho.aqui relat~ 

do, sao perfeitamente válidas as conclusões dele emanadas. 
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5. CONCLUSÕES 

A análise dos resultados, nas condições em que 

foi realizado o presente trabalho, permite as seguintes con

clusões: 

1. ~ viável a consorciaç~o de algod~o 

com feij~o ou com caupi. 

anual 

2. A consorciação da cultura de algod~o anual 

com caupi ou feij~o não afeta a produção de algodão. 

3. Os arranjos espaciais linhas simples de al

godão afastadas de 1,0 m e linhas duplas de algod~o 0,50 x 

1,50 m, com ou sem consorciação favorecem a produç~o de algo

d~o. 
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4. O arranjo espacial linhas duplas de algodão 

0,50 m x 2,00 ml com ou sem consorciação, proporciona menor 

produção em função da menor população por área l uma vez que 

a produção individual equivale à dos demais tratamentos. 

5. Os arranjos espaciais com linhas duplas de 

algodão permitem melhores arejamento e insolação das plantas l 

mesmo quando em consorciação. 

6. A escolha. da cultura a ser consorciada com 

algodão poderá ser feita em função da precipitação pluvial da 

região: caupi para regiões mais secas e feijão para as 

úmidas. 

mais 
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