
PADRONIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE FEIJÃO CAUPI – Vigna 
unguiculata: Um estudo centrado na qualidade. 
 
 
RESUMO 

 
O objetivo deste trabalho foi definir formas consistentes de 

padronizar o cultivo, manejo, beneficiamento, armazenamento, estoque e 
comercialização do feijão caupi – Vigna unguiculata, obtido a partir da 
combinação de ações e ou fases que trará melhoria, agregação de valor, 
conservação de qualidade do produto final. O trabalho enfatiza a evolução do 
sistema de plantio até a comercialização, colocando o Agricultor, o 
Intermediário, o Prestador de Serviços (manejo, assistência técnica, 
maquinários, armazéns), a Fiscalização do MAPA (Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento) com foco, assimilando que a cultura saiu de um 
patamar de Subsistência para uma realidade ampla e globalizada que 
chamamos de Agronegócio. A Consciência da Padronização é hoje sem dúvida 
vista neste estudo através de publicações literárias (livros e revistas), artigos 
virtuais publicados na internet, informativos do mercado atualizado e pesquisas 
literárias com estudos ainda baseados na produção de subsistência. 

 
Termos para indexação: Vigna unguiculata; padronização de feijão; 

produção padronizada; feijão caupi. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The objective was to define ways to standardize Consistent cultivation, handling, 
processing, storage, stock and marketing of cowpea - Vigna unguiculata, 
obtained from the combination of actions and OR Phases que Trara 
improvement, value addition, Quality Conservation of the final product. The work 
emphasizes the Planting System Evolution Up to one marketing, placing Farmer, 
Intermediate, the Service Provider (management, technical assistance, 
machinery, warehouses), the Inspection of the MAP (Ministry of Agriculture, 
Livestock and Supply) focused , assimilating one que um Porch Out culture of 
subsistence paragraph A Reality Wide and globalized We call Agribusiness. 
Consciousness Standardization And today no doubt view this through study of 
Literary Publications (books and magazines), Virtual Articles published on the 
Internet, information updated and Market Research Studies Literary WITH STILL 
IN based subsistence production. 
 
Terms paragraph indexing: Vigna unguiculata; bean standardization; 
Standardized production; cowpea. 

 
 
 
 



INTRODUÇÃO 
 
 
O feijão caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp], também conhecido 

como feijão macassar / macaçar, representa fundamental importância social e 
econômica para o Nordeste do Brasil, constituindo-se como uma das principais 
fontes protéicas na alimentação da população rural (Embrapa, 1982). O 
consumo na forma de grãos secos, vagens ou grãos verdes como hortaliça, 
com 60 a 70% de umidade (Oliveira et al., 2001), tem aumentado nos últimos 
anos, tornando-se em excelente alternativa de comercialização para os 
agricultores. 

De acordo com SILVA, José Graziano da (2003), a dinâmica do 
“complexo rural” atuava sempre pelas flutuações do comércio exterior, e 
também enfatiza que a produção de exportação ocupava apenas parte dos 
meios de produção disponíveis, sendo a outra parte destinada a bens de 
consumo para a população local. 

José Aloísio Alves Moreira; Luis Fernando Stone e Marina Biava 
(2003), afirmam que os principais estados brasileiros produtores de feijão 
irrigado são: São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Bahia. Em escala mais 
reduzida, mas crescente também cultiva-se o feijoeiro irrigado no Distrito 
Federal, Mato Grosso e Espírito Santo. 

Os produtores e no geral os consumidores de feijão têm enfrentado 
dificuldades com a falta de padronização do produto e com a concorrência 
desleal. Isso acontece por simplesmente existir a falta de rigidez na fiscalização 
dos produtos comercializados. 

O Brasil possui uma diversidade muito grande de clima e solo, 
entretanto, a cultura do feijão caupi é cultivada em muitas regiões do país, o 
que evidencia a necessidade de estudos visando determinar padrão mais 
apropriado a respeito da produção dessa leguminosa, definindo zonas de clima 
favorável à produção de grãos e sementes puras com grau de sanidade 
elevado, resultantes de uma forma padronizada e organizada de Produção. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://noticias.mfrural.com.br/noticia-agricola/exclusivo-mesmo-com-necessidade-de-padronizacao-feijao-tem-precos-melhores-17564.aspx


OBJETIVO GERAL 
 

 

- Criar uma Padronização da produção de Feijão Caupi para o centro-oeste 

brasileiro. 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
- Sistema de Plantio; 
 
- Época de Plantio; 
 
- Manejo da cultura; 
 
- Sustentabilidade da safrinha; 
 
- Colheita 
 
- Comercialização 
 
- Sistema de Armazenamento e Estocagem. 
 
 
 
 



- Sistema de Plantio; 

 
 
De acordo com Valéria Costa (2008), o hábito sertanejo de ter à 

mesa o feijão caupi está atravessando fronteiras geográficas e culturais com 
ajuda da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada 
ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Pesquisadores 
da Empresa desenvolveram dez novas cultivares do feijão - que possui alto 
valor nutricional - e estão sendo multiplicadas e comercializadas com sucesso 
também no Centro-Oeste. 

O Plantio do Feijão Caupi é necessariamente parte do que se 
consideram, lavouras de grande porte, atuante no Agronegócio, partindo do 
princípio de que a plantabilidade seja extremamente, regular para uma maior 
rentabilidade desejada. 

José Aloísio Alves Moreira; Luis Fernando Stone e Marina Biava 
(2003), afirmam que um dos sistemas de plantio que a Cultura do Feijoeiro 
pode ser submetido é o SPD (Sistema de Plantio Direto), ou seja, pode ser 
cultivado e não são raras as experiências em que alcançaram altas 
produtividades, também afirmam é claro que o sistema poderá ser 
comprometido caso o solo apresente impedimentos físicos ao crescimento 
radicular e se houver limitação de disponibilidade hídrica e de nutrientes no 
solo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

javascript:openWindow2('http://www.embrapa.br');
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- Época de Plantio; 
 
 
Conforme YOKOYAMA (2000), dependendo da região, o plantio de 

feijão no Brasil é feito ao longo do ano, em três épocas. A primeira, também 
conhecida como safra das “águas”, entre agosto a dezembro e concentra-se 
mais nos Estados da Região Sul; a segunda safra, ou da “seca”, abrange todos 
os Estados brasileiros e ocorre de janeiro a abril; a terceira safra, ou de 
“inverno”, concentra-se na região tropical e é realizada de maio até julho ou 
agosto, dependendo do Estado. Desta forma, durante todo o ano, em alguma 
região do país sempre haverá produção de feijão, o que contribui para a 
melhoria do abastecimento interno. 

No Centro Oeste o cultivo do feijão caupi é mais intenso no período 
conhecido como Safrinha (entre fevereiro a abril), é também chamado de 
segunda safra. 

De acordo com EMBRAPA-Plantio, ET Al. (2003), um bom plantio é 
o que distribui, em número, espaço, tempo e profundidade, a quantidade de 
sementes recomendada. Garante o número e a distribuição ideal de plantas 
(estande) até o momento da colheita, o que possibilita a obtenção de 
produtividade e maior rentabilidade. Muitos fatores podem interferir por ocasião 
da semeadura, o que afetará o estande desejado e a distribuição espacial das 
plantas na área, destacando-se: 

 
 Quantidade de sementes e adubo; 
 Uniformidade de semeadura; 
 Profundidade de semeadura;  
 Profundidade da fertilidade; 
 Tipo de preparo do solo; 
 Presença de torrões; 
 Grau de umidade no solo; 
 Compactação e encrostamento; e 
 Tipo de solo. 
 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (2006), mostra que as datas 

favoráveis ao plantio foram aquelas que apresentaram valores de ISNA (Índice 
de Satisfação das Necessidade de Água) igual ou superior a 0,50% no período 
fenológico compreendido entre a floração e o enchimento de grãos da cultura 
do feijão caupi, conhecido como o período mais crítico ao déficit hídrico, com 
freqüência mínima de 80% nos anos utilizados em cada estação pluviométrica. 

De acordo com José Aloísio Alves Moreira; Luis Fernando 
Stone e Marina Biava (2003) os estudos realizados até o momento, as áreas 
com menor risco climático para o “feijão da seca”, ou seja, plantio de safrinha 
(janeiro a fevereiro), são: Mato Grosso, o centro-norte de Mato Grosso do Sul e 
o sudoeste Goiano, na Região Centro-Oeste; e o oeste da Bahia, na Região 
Nordeste. 

 
 
 
 
 



- Manejo da cultura; 
 

 
De acordo com Jerri Édson Zilli; Aloisio Alcantara Vilarinho e José 

Maria Arcanjo Alves (2009) diz que entre as orientações mais importantes 
consta a necessidade de fazer um bom preparo do solo (mecanização, 
correção e adubação) e manter o feijão-caupi livre de plantas daninhas e 
pragas, principalmente nos 30 primeiros dias do cultivo da lavoura. 

ALBERTO LUIZ MARSARO (2007), afirma que dentre os fatores que 
contribuem para a redução da produtividade do feijão caupi, um dos principais 
é a presença de inseto. Porém, existem diversos organismos também 
presentes nas lavouras que realizam o controle biológico das pragas. Com o 
objetivo de conhecer as principais pragas da cultura, bem como seus principais 
inimigos naturais, a Embrapa Roraima desde 2007 vem desenvolvendo um 
projeto que visa identificar os principais insetos que causam danos na cultura 
do feijão caupi nos cerrados de Roraima, bem como os agentes de controle 
biológico dessas pragas. 

Conforme Jerri Édson Zilli; Aloisio Alcantara Vilarinho e José Maria 
Arcanjo Alves (2009) o processo de colheita do feijão caupi predominante na 
região amazônica é a colheita manual, conseguindo assim os produtores ter 
um maior aproveitamento da produtividade. Mas também afirma que o manejo 
desta forma ainda é um entrave para que a expansão da cultura ocorra, pois a 
escassez da mão-de-obra é uma realidade nessa região. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Sustentabilidade da safrinha; 
 
 
Segundo SILVA, José Graziano da (2003) a importância maior do 

movimento por uma agricultura sustentável não está na sua “produção da 
produção”, mas na “produção de uma nova concepção”de desenvolvimento 
econômico. Não bastaria somente criar novas tecnologias ou alternativas 
sustentáveis, mas principalmente ter consciência social a respeito das relações 
homem-natureza. 

De acordo com Amanda Freitas (2008), um programa bem 
elaborado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de 
Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social de Mato Grosso deu início 
a um resultado de Plantio, coordenação de atividade, extensão rural, formação 
de opinião de como proceder e concretizar uma safrinha com sustentabilidade, 
ou seja, os produtores aprenderam a produzir e novamente com parte da 
produção refinanciar novos plantios. Também demonstrou a possibilidade de 
várias formas de consumo da produção. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- COLHEITA 
 
 
De acordo com Oscar, José, José e José (2009), é importante que 

a colheita de grãos e sementes de feijão caupi – Vigna unguiculata, seja 
realizado no momento devidamente preciso, pois dessa forma evitará perda da 
qualidade do produto final devido as intempéries que porventura possam 
ocorrer após o ponto ideal de colheita. 

SKROMME (1977), citado por COSTA et al. (2002b), confirma que 
as colhedoras axiais possuem maior capacidade de colheita e apresentam 
redução de danos mecânicos às sementes, embora ainda apresentem um 
custo de aquisição considerado elevado para os produtores brasileiros. 

De acordo com (BRAGANTINI, 2005) o manejo da semente de 
feijão durante e após a colheita influencia grandemente a manutenção de sua 
qualidade durante o armazenamento. A secagem é um dos procedimentos pós-
colheita que mais afetam o comportamento dos feijões armazenados. O 
controle e monitoramento da colheita é uma das ações criteriosas para a 
concretização do ciclo comercial do feijão. 

Jerri Édson Zilli; Aloisio Alcantara Vilarinho e José Maria 
Arcanjo Alves (2009) afirmam que a colheita totalmente mecanizada vem se 
tornando realidade em grandes áreas como a de Mato Grosso à medida que 
vem sendo disponibilizadas cultivares com características favoráveis para este 
processo de colheita. 

José Aloísio Alves Moreira; Luis Fernando Stone e Marina Biava 
(2003), afirmam que a colheita da Safra de inverno, ou terceira época de 
plantio, proporciona produto de melhor qualidade do que o feijão das águas” e 
o da “seca”. 

 

 
 
 
 
 



- Comercialização 
 
 
Priscila Zaczuk Bassinello1; ET AL. (2003) afirmam que as 

características qualitativas consideradas mais importantes no ato da compra do 
feijão nos pontos de venda são aparência e a cor do produto. Após o 
cozimento, a consistência do caldo e a cocção (tempo / teste de cozimento) 
foram as características de maior relevância na opinião das famílias 
consultadas. 

A Padronização do feijão, no sentido de uniformidade de grãos, 
umidade, pureza, forma de empacotamento e comercialização é totalmente 
relevante não momento da venda, tais colocações interferem diretamente em 
uma melhor agregação de valor do produto. 

Carlos Magri Ferreira, Maria José Del Peloso, Luís Cláudio de Faria 
(2002), afirma a questão do consumo, preços, margens de comercialização e 
relações de causalidade de preços entre diferentes níveis de mercado e entre 
estados, enfatiza também os desafios para serem superados de forma 
integrada entre os elos da cadeia produtiva. 

De acordo com YOKOYAMA (2000), o sistema de comercialização 
do feijão é o mais variado possível. Este sistema de comercialização de feijão 
no Brasil poderá ser efetivado com melhorias mediante maior organização dos 
produtores, maior difusão das informações de mercado e, ainda, o 
desenvolvimento das bolsas de cereais. Os pequenos produtores poderão 
agregar maior valor ã sua produção organizando-se em cooperativas ou 
associações. 

Conforme Aderson Soares de Andrade Júnior; Antônio Apoliano 
dos Santos; Cândido Athayde Sobrinhos; Edson Alves Bastos; Francisco 
de Brito Melo; Francisco Marto Pinto Viana; Francisco Rodrigues Freire 
Filho; Jociclér da Silva Carneiro; Maurisrael de Moura Rocha; Milton José 
Cardoso; Paulo Henrique Soares da Silva; Valdenir Queiroz Ribeiro (2003) 
o mercado do feijão caupi simplesmente ainda se restringe a grãos secos, 
grãos verdes (hidratados) e sementes, havendo já algumas iniciativas para o 
processamento industrial de feijão caupi para produção de farinha e produtos 
pré-cozidos e congelados. A Comercialização do feijão caupi ainda tem 
contornos regionais, concentrando-se, diretamente, nas regiões Nordeste e 
Norte. Entretanto, há um consumo considerável do produto na região Sudeste, 
principalmente no norte de Minas Gerais e Rio de Janeiro, predominando 
nesses Estados o grão da Subclasse Fradinho. 

De acordo com Fátima Chieppe Parizzi (2000) no âmbito oficial, 
compete ao Ministério da Agricultura a ação de elaborar a prévia dos padrões 
de qualidade e identidade dos produtos vegetais, seus subprodutos e resíduos 
de valor econômico destinados à comercialização interna, objetivando 
principalmente: 

 
- Facilitar a comercialização; 
- Refletir o potencial de armazenabilidade e estocagem do produto; 
- Identificar os fatores de importância econômica aos processadores 

e demais usuários do sistema; 
- Permitir constantemente o controle efetivo da matéria prima e do 

processo, minimizando a rejeição do produto acabado; 



- Dar suporte e fornecer subsídios à melhoria ou à manutenção da 
qualidade do produto. 

 
Sob o ponto de vista das atividades inerentes à classificação vegetal 

e quando examinado sob o ângulo da comercialização, o termo Padrão deverá 
ser entendido como o modelo oficial representativo das características de um 
produto e que servirá de base à classificação oficial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM. 
 
 
Oscar, José, José e José (2009), afirmam que as sementes e ou 

grãos poderão ser armazenadas em armazéns convencionais, resfriados ou, 
ainda climatizados, as embalagens poderá ser de ráfia e ou papel multifoliado, 
ambas permitem trocas gasosas entre o ambiente interior da embalagem e o 
exterior. 

Conforme (BRAGANTINI, 2005) a causa mais freqüente ou motivo 
de perdas no armazenamento é o ataque de insetos, fungos e roedores. 
Também ocorrem ainda perdas das qualidades intrínsecas, como a aparência e 
o sabor, no caso do feijão para consumo, e, quando se trata das sementes, a 
sua capacidade de germinar e produzir uma planta vigorosa e sadia. 

BRACCINI, A. L.; PICANÇO, M. (1995) diz que produtos naturais, 
foram os produtos que se revelaram mais eficazes no controle da infestação 
das sementes. 

LEAL, L. Eduardo (2010), diz que o Feijão deve ganhar um Selo de 
qualidade em 2010, a outorga do selo "Puro Feijão/Ibrafe" - a partir de normas 
de auto-regulação a serem estabelecidas pela entidade – deverá ser feita pelo 
Instituto Totum, o mesmo responsável pela concessão do selo da Associação 
Brasileira da Indústria de Café (Abic). 

O feijão caupi – Vigna unguiculata, quando armazenado em 
condições que o mantém com as características apropriadas para 
armazenamento, consegue-se manter cor, umidade, cocção e integridade dos 
grãos, já o feijão carioca – Phaseolus vulgaris, conforme YOKOYAMA (2000) 
afirma, quando armazenado por mais de dois meses, sobretudo as cultivares 
de tipo de grão “carioca”, sofre mudanças na coloração, e passa a ser menos 
aceito devido à sua difícil cocção.` 

De acordo com BRAGANTINI (2005) os grãos quando armazenados 
possuem dois tipos principais de água em sua composição: a água livre, que é 
facilmente removida pelo calor; e a água de constituição, que está fortemente 
fixada nas células. O grão tem a propriedade ou capacidade de absorver ou 
ceder água para o ar que o envolve. Quando a umidade relativa do ar do 
armazém se modifica, os grãos tendem a absorver ou perder umidade para o 
ambiente, até atingir o equilíbrio. Estes aspectos são de fundamental 
importância para se entender os mecanismos que controlam a qualidade dos 
produtos agrícolas armazenados, especialmente o feijão, cujas características 
de qualidade são bastante sensíveis às condições de armazenamento. 

BORTOLOTTO (2005) afirma que mais recentemente, está sendo 
introduzido no mercado brasileiro um sistema de aeração a frio (resfriamento 
artificial) para sementes e grãos a granel e também ensacado, capaz de baixar 
a temperatura da massa das sementes em 10ºC, conforme apresentado por 
Bortolotto (2005). 

 
 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O feijão caupi (Vigna unguiculata) tornou-se uma das principais 
culturas da Região Norte e Nordeste, devido à sua amplitude e formas de uso, 
quer seja pela produção de grãos verdes, vagens, grãos secos e ou 
industrializados, além de propiciar o aproveitamento do grão na alimentação 
humana, também aproveita o resíduo para alimentação animal. 

Um dos motivos do cultivo é simplesmente ser um dos maiores 
componentes da alimentação nas regiões citadas acima, outro fator engloba a 
produção destinada para a comercialização, produção esta já distribuída no 
Centro-Oeste do Brasil, onde para suprir as necessidades de consumidores 
nacionais e internacionais há uma busca incansável por normas, padrões e de 
um modo geral regulamentação por uma forma legal, leal e acima de tudo com 
responsabilidade social e ambiental. 
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