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RESUMO 

 

 

No Brasil, os solos hidromórficos são basicamente utilizados no cultivo 

de arroz, principalmente na região Sul do Brasil. O plantio de outras culturas em 

substituição ao arroz, pode ser uma alternativa viável para a melhor exploração destes 

solos durante o inverno e no pousio da área.  O presente trabalho foi realizado em casa 

de vegetação do Departamento de Engenharia Rural da Escola Superior de Agricultura 

�Luiz de Queiroz� em Piracicaba, SP, tendo como objetivos avaliar os efeitos do 

rebaixamento do nível freático no desenvolvimento e na produtividade de plantas de 

soja, cv. BR-16 e de ervilha, cv. Axé, pelos parâmetros produtivos: altura e massa seca 

da parte aérea da planta, número de vagens e de grãos produzidos e peso total de grãos 

por planta; determinar o estádio de desenvolvimento das culturas mais sensível ao 

excesso de umidade no solo e determinar a velocidade de rebaixamento do nível freático 

mais adequada ao desenvolvimento das plantas de soja e de ervilha, dentro das 

condições experimentais propostas. As plantas foram conduzidas em lisímetros 
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construídos em tubos de concreto preenchidos com Latossolo Vermelho-Amarelo Álico. 

Os ensaios foram realizados nos estádios vegetativo e reprodutivo das culturas, com o 

rebaixamento do nível freático (NF) em 10, 20, 30, 40 e 60 cm por dia e comparando-se 

com um tratamento de controle, somente irrigado. O delineamento experimental adotado 

foi inteiramente casualizado, arranjado em esquema fatorial [(2x5)+1], com 4 repetições. 

Os efeitos do rebaixamento do NF foram observados na massa seca da parte aérea das 

plantas, número de vagens, número de grãos por planta e peso de grãos em soja e 

ervilha, em comparação com as plantas testemunhas. O peso de grãos de soja produzidos 

em plantas inundadas durante o estádio reprodutivo, foi 3% maior do que verificado na 

testemunha, indicando que certos períodos de inundação podem aumentar o peso de 

grãos. Já as plantas de soja inundadas no estádio vegetativo apresentaram reduções 

significativas de 37% do peso do grão, demonstrando maior susceptibilidade à 

inundação neste estádio. Foram observadas reduções no peso de grãos de ervilha em 

ambos os estádios, sendo o reprodutivo o mais afetado (52%). Os efeitos causados pela 

inundação do solo, observados no número de vagens e de grãos produzidos pelas plantas 

de soja e de ervilha foram proporcionais ao tempo em que as raízes permaneceram 

submersas e variaram com a cultura e com estádio de desenvolvimento da planta. 

Acredita-se que velocidades de rebaixamento do NF superiores a 30 cm por dia são 

capazes de promover uma adequada aeração do solo, situação observada na rápida 

recuperação das plantas de soja inundadas no estádio vegetativo e submetidas ao 

rebaixamento do NF em 30 cm por dia e também no aumento da taxa de transpiração das 

plantas de ervilha submetidas à inundação do solo no estádio vegetativo e reprodutivo, 

após o rebaixamento de 30 cm do NF. O maior prejuízo à produtividade das culturas foi 

causado pela velocidade de rebaixamento do NF em 10 e 20 cm de profundidade.  
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SUMMARY 

 

 

  In Brazil, most of hidromorfic soils are cultivated with rice. The growth 

of alternative crops to rice, is a feasible option for better use of hidromorfic soils. The 

present work was realized in the Department of Rural Engineering of Escola Superior de 

Agricultura �Luiz de Queiroz�in Piracicaba, São Paulo � Brazil. The objectives were to 

study the effects of the water table drawdown in the growth and crop yield of soybean, 

cv. BR-16, and pea, cv. Axé, at specific stages of their cycle. Yield parameters for these 

crops were valuated, such as: plant height, dry shoot weight, number of pods per plant, 

number of seed per plant and seed weight per plant. Also, to determine the growth stage 

of crop clycle more sensitive to waterlogging and the more appropriate velocity of water 

table lowering for to development of soybeans and peas plants, by the analysis of the 

yield parameters, in the experimental conditions proposed. Both crops were cultivated in 

lysimeters in a greenhouse. The soil used was the Orthic Hapludent. The study was 

realized  in the vegetative and reproductive  crop stages. The water table was lowered by 
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10, 20, 30, 40 e 60cm per day, from initial level. Control plants where only irrigated 

without flooding. The statistical experimental design was a randomized complete in 

factorial arrange [(2x5) + 1] with four replications. The effects from different drawdown 

velocity of water table, were observed in the all parameters in comparison with the 

control. For soybean, waterlogging during reproductive stage, caused a higher seed 

weight than control without waterlogging, showing that short waterlogging periods may 

increase seed weight. The waterlogging of plants at the vegetative stage crop cycle, 

showed significant reductions in seed weight in all treatments, indicating low 

waterlogging tolerance. In pea, the seed weight showed for all treatments was lower than 

control plants. The effects caused by waterlogging of the soil the number of the pods and 

soybean and pea seed, were proportional to root flooding time and to development stage 

of the plant. By physiologic responses of the soybeans and pea plants, was possible to 

determine that the lower limit of reduction of the water table was the 30 cm per day. The 

water table lowering by 10 and 20 cm per day severely affected the growth and seed 

yield, in the experiment conditions.  

 



 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A principal forma de exploração das aéreas de várzeas é através da 

monocultura. Esta prática é um empecilho à exploração do potencial agrícola 

representado por estas várzeas. 

Entende-se por solos de várzeas, solos formados sob condições 

hidromórficas, desenvolvidos a partir de sedimentos depositados em planícies de rios e 

lagoas. No Brasil, grande parte destes solos está distribuída na região Sul e destinam-se 

basicamente ao cultivo de arroz irrigado. 

O plantio continuado desta cultura tem como conseqüência o aumento da 

infestação de invasoras, como o arroz vermelho e o preto, o que pode impossibilitar o 

uso consecutivo da área. O método normalmente adotado para diminuir a infestação de 

invasoras é a utilização do solo por 2 a 3 anos com a pecuária. Esta prática tem sido 

adotada com sucesso por muitas décadas, porém atualmente é considerada 

economicamente inviável, devido ao baixo rendimento e a subutilização da área e da 

infra-estrutura. Neste caso, situa-se como uma alternativa viável, o plantio de culturas 

que possibilitem a substituição do arroz irrigado durante o pousio da área agrícola.  

A diversificação de culturas traz uma série de benefícios como a melhor 

utilização das máquinas agrícolas, a redução de invasoras do solo, o aumento do efeito 

residual dos fertilizantes, melhora as características hidrodinâmicas do solo e 

proporciona maior estabilidade econômica e social, contribuindo para expansão da 

fronteira agrícola e para a fixação do trabalhador rural no campo. 

Em geral, os solos de várzeas podem estar aptos ao cultivo de culturas 

como alface, alho, amendoim, aveia, batata, berinjela, cebola, ervilha, feijão, melancia, 
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melão, milho, pimentão, tomate, trigo, soja e sorgo. No entanto, muitas destas culturas 

não estão adaptadas a ambientes suscetíveis a variações extremas de falta ou de excesso 

de água. Neste caso, a drenagem deficiente dos solos hidromórficos torna-se um 

impedimento natural ao desenvolvimento das culturas mesófitas.  

A remoção do excesso de água acumulada na superfície e no perfil do 

solo por intermédio da implantação de um sistema de drenagem adequado é um meio 

eficiente e necessário para promover a adaptação e o desenvolvimento das plantas.  

O dimensionamento do sistema de drenagem deve permitir efetuar-se a 

retirada do excesso de água dentro dos limites de tolerância de cada cultura, para não 

acarretar injúrias ao desenvolvimento da mesma. Para isto, os critérios de drenagem 

utilizam dois parâmetros básicos, que são a altura do lençol freático e o tempo que o 

rebaixamento do lençol freático deve levar para atingir a profundidade preestabelecida.  

A tolerância das culturas ao encharcamento é muito variável, existindo 

diferenças entre espécies e cultivares. Na literatura, ainda são poucas as informações a 

respeito do efeito do encharcamento do solo em leguminosas e olerícolas, ao contrário 

do que se conhece sobre o efeito do déficit hídrico. Na maioria das vezes, tais 

informações, provêm de pesquisas realizadas em regiões de clima temperado e devem 

ser analisadas com cuidado, pois a temperatura é um dos inúmeros fatores que exercem 

influência na tolerância das plantas ao encharcamento.  

Geralmente, a metodologia empregada nos estudos sobre a tolerância e o 

comportamento das plantas ao encharcamento do solo, baseia-se na elevação do nível 

freático durante um certo período de tempo em um determinado estádio de 

desenvolvimento da cultura seguido de um rebaixamento imediato do nível freático. 

Poucos trabalhos efetuam o rebaixamento do nível freático em diferentes velocidades e, 

consequentemente, tempos de rebaixamento, procurando simular as reais condições 

encontradas nas áreas de várzeas.  

Pelo exposto, a hipótese da presente pesquisa é que a intensidade de 

rebaixamento do nível freático influencia a produtividade das plantas em função do 

estádio de desenvolvimento da cultura em que o rebaixamento é aplicado. 
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Este trabalho teve os seguintes objetivos: a) Avaliar os efeitos de 

velocidades de rebaixamentos do nível freático no desenvolvimento e na produtividade 

de plantas de soja (Glycine max (L.) Merrill) cv. BR-16 e de plantas de ervilha          

(Pisum sativum L.) cv. Axé, pelos parâmetros produtivos altura de planta, massa seca da 

parte aérea da planta, número de vagens, número de grãos produzidos por planta e peso 

total de grãos por planta; b) Determinar o estádio de desenvolvimento das culturas com 

maior sensibilidade ao excesso de umidade no solo, por meio da análise dos parâmetros 

produtivos e c) Determinar a velocidade de rebaixamento do nível freático mais 

adequada ao desenvolvimento das plantas de soja e de ervilha, por meio da análise dos 

parâmetros produtivos dentro das condições experimentais propostas  

 



 

 

 

 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Modificações no solo e na planta, provocadas pela inundação do solo  

 

 

Nos solos hidromórficos, freqüentemente ocorrem inundações 

temporárias ou contínuas, ocasionadas principalmente pelo excesso de precipitação e 

pela drenagem natural deficiente. Nestas condições, o excesso de umidade interfere na 

aeração do solo, diminuindo a disponibilidade de oxigênio para a planta.  

A renovação do oxigênio pelo fluxo do ar atmosférico é prejudicada pela 

difusão do oxigênio no solo saturado, cerca de 10.000 vezes mais lenta do que nos solos 

bem drenados (Grable, 1966; Patrick & Mahapatra, 1968 e Sanchez, 1976). 

Consequentemente ocorrem uma série de modificações nas propriedades físicas, 

químicas e bioquímicas do solo, que afetam de várias formas o desenvolvimento e a 

produtividade da planta (Shapiro, 1958; Letey et al., 1962; Abreu & Lopes, 1988 e 

Voesenek et al., 1992). Desta forma, os danos causados pela inundação do solo às 

plantas não devem ser atribuídos apenas à deficiência de oxigênio no solo, o que torna 

esta situação difícil de ser simulada (Kramer, 1951). A aeração deficiente do solo e o 

aumento da atividade microbiológica anaeróbica podem ser os principais responsáveis 

pelos danos causados às plantas pela inundação do solo (Russel, 1959).  

A deficiência de O2 no solo, diminui o número de microorganismos 

aeróbios e aumenta o número de microorganismos anaeróbios, que passam a utilizar 

elétrons para a sua oxidação respiratória, resultando na baixa produção de adenosina 
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trifosfata (ATP) e na redução do potencial de oxidação-redução do solo (Kawase, 1981 e 

Dennis et al. 2000). 

Com a redução da concentração de O2 no solo, o potencial redox, 

inicialmente evolui, mas logo após ocorre à redução de nitratos, seguida da redução de 

manganês, devido a ação de microorganismos anaeróbicos. Seqüencialmente ocorre a 

redução de Fe3+ para Fe2+, compostos orgânicos (ácido lático e ácido pirúvico) são 

reduzidos a compostos alcoólicos e os sulfatos reduzidos a sulfitos e sulfetos                        

(Ponnamperuma, 1972 e Abreu & Lopes, 1988). 

As condições de oxi-redução podem ser determinadas pelo potencial 

redox, que varia de +400 a +700 mV para os solos aerados e de �250 a �300 mV para os 

solos alagados. A pequena amplitude da escala do potencial redox encontrado em solos 

bem drenados e a péssima reproducibilidade resultam na rejeição deste índice para a 

caracterização da aeração do solo (Patrick & Mahapatra, 1968 e Callebaut et al. 1981).  

Fatores como teor de matéria orgânica, temperatura e a quantidade de 

receptores de elétrons existentes no solo influenciam o decréscimo do potencial redox 

após a inundação do solo (Abreu & Lopes, 1988). 

Os processos de reduções afetam o pH e a condutividade elétrica dos 

solos de várzea. Em solos ácidos ocorre o aumento de pH e redução nos solos alcalinos. 

As alterações do pH nos solos ácidos tendem a ficar próximos a 6,0 devido à oxidação 

química do Fe2+ e do Mn2+ (Silva, 1984). 

Nos solos inundados, a redução de O2 no solo, afeta o crescimento da 

parte aérea e das raízes da planta, provoca o escurecimento e a morte dos ápices 

radiculares e alterações nas organelas celulares, reduzindo a absorção de água e 

nutrientes pelas raízes (Kawase, 1981; Patwardhan et al., 1988 e Rodrigues et. al., 1993). 

Segundo Letey et al. (1962), baixas concentrações de O2 no solo, durante 

o estádio vegetativo, provocaram reduções no crescimento das raízes e da parte aérea de 

plantas de girassol, de algodão e de feijão.  

Sérios prejuízos ao desenvolvimento da planta podem ocorer quando o 

nível de oxigênio está abaixo de 10% (Aubertin & Kardos, 1965). Estes autores, 

estudando em laboratório, o crescimento do sistema radicular da cultura de milho em 
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função de níveis de aeração do solo, concluíram que, o crescimento do sistema radicular 

da cultura com 10% de oxigênio foi maior do que 21% de oxigênio. No entanto, com 5% 

de oxigênio no solo o crescimento radicular foi significativamente menor.  

O tomateiro, no entanto, necessita de uma concentração de 21% de O2 

disponível no solo para o pleno crescimento radicular, ao contrário da cultura de soja, 

cujo o crescimento das raízes não é afetado por níveis de oxigênio abaixo de 5%, 

sugerindo maior tolerância a aeração deficiente do que outras culturas                      

(Hopkins et al., 1950). Já Yentur & Leopold (1976), verificaram que a taxa de 

crescimento do sistema radicular da cultura de soja cv. Wayne, não foi afetada por níveis 

de O2 abaixo de 2,5%, quando cultivada em câmara úmida.  

Cannell et al. (1979), submeteram plantas de ervilhas a inundações 

temporárias em diferentes estádios de desenvolvimento e notaram que após 24 horas de 

inundação a concentração de O2 no solo era menor do que 2%, interferindo diretamente 

no crescimento e produtividade da cultura.  

A divergência dos valores críticos de O2 para o crescimento das culturas, 

pode ser explicado, segundo Turner et al. (1983), pela tolerância característica de cada 

cultura, a idade da planta, a temperatura e os diferentes meios de cultura. 

Segundo Letey1, citado por Silveira et al. (1987), existem muitos métodos  

para caracterizar e descrever a aeração do solo, mas segundo Camargo (1971), o método 

largamente utilizado é o da taxa de difusão do oxigênio (T.D.O). 

De acordo com Stolzy & Letey (1964), o crescimento das raízes na 

maioria das culturas é suspenso quando a T.D.O. é menor do que 20x10-8 g cm-2 min-1. 

Para a germinação e emergência das plântulas mencionam valores mínimos de T.D.O 

entre 40x10-8 g cm-2 min-1 a 80x10-8 g cm-2 min-1. No caso da ervilha, a T.D.O. que afeta 

o crescimento aéreo, segundo Cline & Erickson (1959) é da ordem de                        

15x10-8 g cm-2  min-1.  

                                                 
1 LETEY, J.  Measuring aeration.  In: DRAINAGE FOR EFFICIENT CROP PRODUCTION 

CONFERENCE. 1., Chicago, 1965. Proceedings. St. Joseph: ASAE, 1965.  p.6-10. 
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Culturas do milho, sorgo, algodão e feijão caupí submetidas à diferentes 

períodos de inundação durante o estádio vegetativo, apresentaram reduções na taxa de 

crescimento e na massa seca da parte aérea das plantas quando a T.D.O. atingiu valores 

inferiores a 15x10-8 g cm-2  min-1 (Howell & Hiler, 1971). 

Embora correlações entre crescimento de raízes e TDO tenham sido 

estabelecidas para solos e condições experimentais particulares, essas correlações não 

podem , em geral, ser extrapoladas para o crescimento de plantas em solos diferentes dos 

estudados (McIntyre, 1970). 

A T.D.O também pode ser utilizada para indicar a restrição da absorção 

de nutrientes pelas raízes das plantas em solos inundados. Segundo Stepniewski & 

Przywara (1990), plantas de soja submetidas a diferentes potenciais de água no solo, 

apresentaram concentrações menores de Mg nas folhas durante o estádio vegetativo, 

quando a T.D.O atingiu valores inferiores a 15x10-8 g cm-2 min-1. Valores de T.D.O 

inferiores à  20x10-8 g cm-2 min-1, durante o florescimento, prejudicou a absorção total de 

N, K, Ca, Mg e de P. 

Mukhtar et al. (1996), estudaram a aeração do solo durante intervalos de 

inundações e verificaram que em menos de 24horas o encharcamento artificial reduziu a 

concentração de O2, a taxa de difusão de oxigênio e o potencial redox a valores abaixo 

de 20%, 20 x 10-8 g cm-2 min-1 e 600 mV respectivamente, indicando a restrição de 

oxigênio para as raízes da planta.  

Para Barclay & Crawford (1982), os prejuízos provocados pelo 

encharcamento do solo devem-se ao aumento de íons e compostos tóxicos como o 

sulfito de hidrogênio, resultante da decomposição dos sulfatos e das proteínas em solos 

saturados e compactados. 

Entretanto, os efeitos de inundações no solo, nas folhas e nas raízes de 

plantas de trigo verificados por Trought & Drew (1980), foram atribuídos a diminuição 

da concentração de oxigênio no solo, maior do que os decréscimos nas concentrações 

nutrientes na solução do solo ou do acúmulo de substancias tóxicas no solo.  

A deficiência de O2 nos solos inundados, pode ocasionar, especialmente 

nos solos ácidos, o aumento na disponibilidade para as plantas de nutrientes, como ferro, 



 

 

8

enxofre, cálcio, molibidênio, níquel, zinco, chumbo e cobalto, ocasionando toxidez às 

plantas, principalmente pelo excesso de ferro e manganês e pelo acumulo de substâncias 

fitotóxicas (Shapiro, 1959, Silva, 1984 e Rodrigues et al., 1993). No entanto, nestas 

condições as plantas em geral, apresentam uma menor absorção de nutrientes e, 

consequentemente, menor acúmulo de íons K+, Ca2+, N3-, Mg2+ e P5+ (Silveira, 1992). 

Harris & Van Bavel, (1957), verificaram em plantas de fumo, que a redução na absorção 

de íons obedeceu a seguinte ordem K+ > N3- > P5+ > Mg2+ > Ca2+. Segundo estes autores, 

as funções das plantas não apresentam reduções significativas até que a concentração de 

CO2 no solo venha ser maior que a concentração de O2.  

O aumento da concentração de substancias tóxicas como dióxido de 

carbono, etileno, ferro reduzido, metano, sulfetos e outros compostos no solo não devem 

ser atribuídos a deficiência de O2, mas ao acumulo de água no solo, que impede a 

liberação dos gases para a atmosfera (Benicasa, 1984).  

Em estudo realizado com milho, Cruciani (1985) constatou que após 2 

horas de inundação do sistema radicular do milho, a concentração de CO2 elevou-se de 

1% para 35,5% e em 216 horas a concentração de CO2 no solo aumentou para 64%.  

As raízes das plantas não toleram elevadas concentrações de CO2 , no 

caso da soja a concentração tolerável é de 20%, no entanto, outras culturas não toleram 

este nível (Silva,1984). 

Em resposta às modificações decorrentes da deficiência de O2 e do 

aumento da concentração de gases tóxicos no solo, a planta apresenta uma série 

sintomas como murchamento, epinastia, clorose das folhas, hipertrofia do caule, 

formação de raízes adventícias e arênquimas, diminuição no crescimento da planta e da 

produtividade, aumento na suscetibilidade ao ataque de pragas e doenças, morte das 

raízes e em alguns casos a morte das plantas (Vant�Woudt & Hangan, 1957;            

Grable, 1966; Millar, 1978; Bradford & Yang, 1981; Kramer, 1983 e                        

Del Rosario & Fajardo, 1991). Dentre estes sintomas, murchamento das folhas é 

freqüentemente o primeiro a ser notado, especialmente se o estresse é imposto 

rapidamente e em condições atmosféricas favoráveis à transpiração                        

(Kramer & Jackson, 1954 e Levitt, 1980). Juntamente com o murchamento das folhas 
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ocorre a redução da transpiração e da fotossíntese, implicando no fechamento dos 

estômatos. Alguns desses sintomas podem ser considerados mecanismos fisiológicos de 

adaptação das plantas ao encharcamento do solo (Bradford & Yang, 1981). 

A tolerância e consequentemente a extensão dos danos causados pelas 

inundações depende da espécie cultivada, do estádio de desenvolvimento da cultura, da 

duração do fenômeno, da temperatura predominante no momento da inundação e dos 

organismos formados durante o processo (Russell, 1959 e Letey et al., 1962). A 

fertilidade, a porosidade, o tipo de solo e o manejo da água ao longo do desenvolvimento 

da cultura, são fatores que segundo Schaffer et al. (1992), também devem ser 

considerados.  

Sabe-se de longa data que as plantas apresentam diferentes tolerâncias ao 

excesso de umidade do solo. Espécies hidrófitas, como o arroz e algumas gramíneas, se 

desenvolvem normalmente em solos inundados. Por outro lado, as culturas mesófitas 

apresentam um comportamento variável em relação à falta de oxigênio, já que não estão 

adaptadas às condições de excesso ou falta de água.  

A tolerância apresentada por algumas culturas à inundação do solo pode 

estar relacionada com a capacidade das plantas em desenvolverem sistemas de raízes 

adventícias, arênquimas e espaços intracelulares maiores (Russell, 1959 e                    

Hosner & Leaf, 1962). Estas modificações morfo-anatômicas permitem a difusão do 

oxigênio da parte aérea da planta para as raízes, mantendo o processo de respiração 

aeróbia. No entanto são mecanismos que garantem temporariamente a sobrevivência das 

plantas. 

O aumento da concentração de etileno no solo pode induzir em certas 

espécies de plantas sob encharcamento o crescimento de raízes adventícias, produção de 

arênquima, hipertrofia dos caules e epinastia foliar. Nas leguminosas, a atividade da 

nitrogenase é afetada pelo aumento da taxa de produção do etileno em condições de 

anoxia, podendo ser um importante fator na determinação da sensibilidade dessas 

espécies à inundação (Bradford & Yang, 1981; Kawase, 1981; Smith, 1984 e          

Voesenek et al., 1992). Além disso, a fixação de nitrogênio também é reduzida pela 
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menor disponibilidade de oxigênio, pois o rizóbio, que está localizado no interior dos 

nódulos é um microorganismo aeróbio.  

Justin & Armstrong, (1987), relacionaram para 91 espécies, a extensão do 

aerênquima desenvolvido como resistência ao encharcamento, e observaram que nos 

espaços para a condução de ar havia menos células respiratórias, o que reduziria a 

resistência interna à difusão de oxigênio. As plantas que não desenvolveram arênquima, 

pertencem ao grupo mais sensível ao encharcamento.  

Finalmente, um fator importante que influencia a resistência das plantas 

ao encharcamento é a temperatura.  

Luxmore et al. (1973), notaram pequena redução na produtividade 

quando  a inundação ocorreu com a temperatura do solo em 5oC, mas com temperaturas 

do solo em 15 e 25oC a produtividade foi reduzida de 20 e 70% respectivamente. A 

temperatura elevada em solos inundados afeta a taxa de difusão de oxigênio, 

apresentando um impacto adverso no crescimento radicular (Letey, 1962 e                   

Sojka et al 1975). 

Em muitas regiões de clima temperado, as inundações durante o inverno 

raramente são uma ameaça, em função das plantas perenes encontrarem-se em estágio de 

dormência, sob baixa atividade metabólica e transpirométrica (Blackwell, 1983). Já em 

regiões de clima tropical, com o aumento da temperatura, o efeito do déficit de O2 é 

maximizado, devido ao maior consumo das plantas e microorganismos e também pela 

velocidade de transformações químicas realizadas no solo (Patwardhan et al. 1988). 

 

 

2.2 Cultivo da soja em solos hidromórficos 

 

 

A soja é uma cultura de grande valor comercial e industrial. O seu cultivo 

em solos hidromórficos é de grande interesse em diversas regiões do mundo, 

especialmente nas regiões onde o arroz irrigado é o principal produto.  



 

 

11

Existe certa unanimidade entre pesquisadores a respeito da alta resistência 

da cultura de soja ao excesso de umidade do solo e da rápida recuperação com o término 

da inundação (Barni & Gonçalves, 1977, Nathanson et al., 1984 e Lawn & Byth, 1989).  

Acredita-se que a soja, sendo originária do continente asiático, tenha 

sofrido adaptações ao excesso de umidade dos solos hidromórficos. Com o cultivo da 

cultura em solos drenados, essas características foram perdidas (Ralph2, citado por 

Gastal, 2000). 

Santos et al. (1989), avaliaram a resistência dos genótipos de soja a 

diferentes potenciais de água no solo e concluíram que os genótipos foram mais 

sensíveis à deficiência do que ao excesso de água no solo. Resultados semelhantes foram 

encontrados por Schulz et al (1998) que concluíram que o déficit foi mais prejudicial 

que o excesso, segundo avaliações de peso e comprimento do sistema radicular e no 

número de nódulos. 

A produtividade média de cultivares de soja em solos de várzeas no Rio 

Grande do Sul tem sido de aproximadamente de 3,0 t ha-1 (Santos & Vieira, 1975;        

Sutili & Fleck, 1978 e Barni & Silva, 1979). Estes resultados demostram que os solos de 

várzeas apresentam um grande potencial agrícola para a produção de soja                   

(Santos & Estefanel, 1984). 

Trabalhos desenvolvidos na Austrália tem mostrado que a soja apresenta 

uma auto adaptação ao ambiente de solo saturado, manifestando taxas de crescimento e 

produção maiores que sob condição de aeração e bem irrigada (Troedson et al., 1983).  

Segundo Nathanson et al. (1984), uma cultivar de soja de ciclo curto, 

produziu mais em solo saturado que sob irrigação convencional; enquanto a de ciclo 

mais longo, sob nível do lençol freático a 3 e 15cm de profundidade, produziram 

respectivamente 65 e 71% a mais que sob irrigação convencional.  

Quanto ao estádio de desenvolvimento da soja mais sensível ao 

encharcamento, existe certa concordância de que a fase reprodutiva é mais afetada pelo 

excesso de água no solo, principalmente o florescimento. No entanto, nos estádios 

                                                 
2 RALPH, W.  Soybeans respond to controlled waterlogging.  Rural Research,  v.120, p.4-8, 1983. 
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vegetativos os efeitos podem ser significativos. Segundo Barni & Gonçalves (1977), o 

excesso de umidade não deve coincidir com o estabelecimento da cultura ou com a 

floração. O excesso de umidade durante a floração determina reduções no rendimento de 

grãos superiores a 60%. O acumulo de água no solo logo após a semeadura, poderá 

ocasionar grandes perdas, pois o excesso de umidade influencia negativamente a 

distribuição e o aprofundamento das raízes, formando estandes pobres e desuniformes 

(Whitt & Van Bavel3, citados por Lago et al., 1980). 

O excesso de umidade durante a germinação pode acarretar maior 

ramificação e menor crescimento das plantas, diminuição da altura de inserção da 

primeira vagem e na produtividade. Neste caso, recomenda-se um sistema de drenagem, 

que evite a inundação do solo ou a elevação do lençol freático por períodos prolongados 

durante o desenvolvimento da cultura. 

Bergamaschi & Berlato (1974), avaliaram o comportamento de duas 

variedades de soja, Planalto, de ciclo curto e Hardee, de ciclo longo, em função da 

drenagem do solo. Constataram que o peso médio de 100 grãos, a altura das plantas e 

produtividade aumentaram enquanto que o acamamento diminuiu na área drenada em 

relação a área não drenada. A soja se desenvolve melhor em solos dotados de boa 

drenagem superficial e interna.  

Culturas de milho, sorgo, feijão caupi, soja e amendoim, submetidas à 

inundação, em diferentes estádios de desenvolvimento, em cultivos em solo de várzea, 

apresentaram reduções na produtividade devido ao excesso de umidade, de acordo com a 

espécie cultivada, sendo as leguminosas mais suscetíveis (Herrera & Zandstra, 1979). 

No estádio vegetativo ocorreram maiores efeitos da inundação do que nos estádios 

posteriores de crescimento.  

Em experimento realizado em campo de arroz na Tailândia, observou-se 

que o sucesso do estabelecimento da cultura de soja em rotação com a cultura de arroz 

dependeu da umidade disponível no solo (Yingchol & Pookpakdi, 1984). Segundo os 

                                                 
3 WHITT, D. M.; VAN BAVEL, C. H. M.  Irrigation of tobacco, peannts and soybeans.                             

In: STEFFERUD, A. (Ed.) Water. Washington: USDA, 1955.  p.376-381. 
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autores pode-se obter um stand de 90% se as sementes de soja forem semeadas quando a 

umidade do solo for de 44% aproximadamente. Valor atingido, para as condições do 

experimento, sete dias após a irrigação. 

Sallam & Scott (1987), estudaram o efeito de sete dias de inundação em 

plantas de soja durante os estádios vegetativos, V1 e V4, e concluíram que os 

tratamentos reduziram significativamente o crescimento foliar e radicular da planta. No 

estádio V1 a inundação inibiu a formação de nódulos. Já Scott et al. (1989) submeteram 

oito cultivares de soja à inundações por 2, 4, 7 e 14 dias nos estadios de 

desenvolvimento V4 e R2, e concluíram que a tolerância à inundações variaram entre as 

cultivares, sendo algumas mais susceptíveis no estádio reprodutivo do que no vegetativo. 

A altura das plantas e a massa seca decresceram linearmente com a duração da 

inundação em ambos estádios de desenvolvimento. 

De acordo com Barni (1976) e Vernetti (1989), a planta de soja, após 

atingido 40 a 45 cm de altura suporta bem períodos de inundação de até 15 dias, desde 

que a água não cubra a maior parte das folhas superiores. 

Pookpakdi & Kuo (1992), pesquisaram a resposta de cinco cultivares de 

soja semeadas em solo de várzea em condições saturadas. Notaram que o crescimento 

das plantas e a produção de grãos foram menores em condições saturadas do que sob 

irrigação convencional. No entanto, experimentos conduzidos em campo, indicaram que 

a produção de grãos de soja, em condições de solo saturado, pode ser incrementada de 

2,0 para 3,7 t ha-1 pelo aumento do número de plantas de 200.000 para 400.000 plantas 

por hectare. A soja como uma cultura única em solo sob condições saturadas apresentou 

maior produtividade do que a soja intercalada com arroz. Entretanto, a utilização da terra 

e a renda bruta da lavoura de soja intercalada com arroz foram maiores do que a 

monocultura de soja, sugerindo que diversificação da soja e arroz em solo sob condições 

saturadas pode ser uma boa alternativa naquelas condições. 

Seong et al. (2000), determinaram as reduções no crescimento e na 

produtividade das plantas de soja cultivada em sucessão ao arroz, submetidas a elevados 

teores de água no solo devido a prolongadas irrigações por inundação, durante os 

estágios V6 e R8. Verificaram que o tempo de irrigação teve influência nas 
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características dos estádios vegetativo e reprodutivo das plantas. As plantas de soja 

foram mais afetadas quando irrigadas antes do florescimento do que após o 

florescimento. No estádio V6, a redução do crescimento dos órgãos vegetativos foi 

significativa. 

Sugimoto et al. (2000), verificaram o efeito produzido por condições de 

hipoxia e anoxia durante o estádio de pós-florescimento e de maturação dos grãos em 

plantas de soja cultivadas em solo de várzea. Verificaram que no estádio de pós-

florescimento, os parâmetros produção de sementes e crescimento vegetativo, foram 

acenduadamente afetados pelos tratamentos. Quanto mais longa a duração dos 

tratamentos, maiores foram os efeitos negativos na produtividade. No estádio de 

maturação do grão, as plantas foram mais tolerantes ao excesso de umidade no solo.  

 

 

2.3 Cultivo da ervilha em solos de várzea 

 

 

A ervilha é uma planta originária do Oriente e desenvolvida na Europa, 

exige temperaturas amenas ou frias entre 13 a 18oC. A produtividade da cultura é 

bastante prejudicada por temperaturas acima de 27oC. No Brasil, é uma cultura bastante 

difundida no Rio Grande do Sul, devido às condições climáticas favoráveis               

(Rocha, 1960). A partir de 1980, a cultura de ervilha passou a ser cultivada no cerrado e 

expandiu-se para os estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul. É 

uma cultura de baixo custo, alto valor nutritivo e de boa rentabilidade, no entanto seu 

consumo é pequeno no Brasil (Giordano et al., 1997).  

Estudos realizados em diferentes regiões comprovam a adaptação e a 

rentabilidade da cultura da ervilha em várias regiões do país (Abe & Churata-Masca, 

1975 e Resende & Vieira, 1999). 

A cultura da ervilha pode ser uma opção para o aproveitamento das áreas 

de várzeas nos períodos de inverno (Carvalho et al., 1980 e Ferreira & Garrido, 1980). 
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No entanto, existem poucos trabalhos sobre o comportamento de cultivares de ervilha 

em solos de várzea e a tolerância destas as inundações do solo.  

Testes de tolerância a inundações temporárias durante o desenvolvimento 

de plantas de ervilhas indicaram que durante o florescimento, inundação do solo por 

mais de 24horas, resultaram em redução do crescimento foliar e da produção de grãos 

(Cannell et al., 1979).  

Diferentes de outras culturas mais tolerantes à inundação como girassol, 

milho e soja, as ervilhas falham na produção de raízes adventícias. As folhas das plantas 

de ervilha inundadas necessitam então tolerar a ausência de algumas substancias 

normalmente fornecidas pelas raízes (Jackson & Kowalewska, 1983). 

Um dos problemas da ervilha em solos encharcados é o excesso de 

umidade, que juntamente com outros fatores como compactação e temperatura, podem 

contribuir para o surgimento de doenças como a podridão de raízes, causada pelos 

fungos Fusarium solani f. pisi, Phytophthora spp, Rhizoctonia solani, Sclerotinia 

sclerotiorum e outros (Tu, 1994 e McDonald & Dean, 1996). 

Tu (1991), estudou o efeito da inundação em plantas de ervilhas 

cultivadas em solo infestado com Fusarium oxysporum e Fusarium solani. Segundo o 

autor, os solos inundados desenvolveram sintomas da doença menos severos do que em 

solo infestado e não-inundados. Em solo não-inundado, a população de bactérias e 

fungos decresceu lentamente ao longo do tempo ao contrário do solo inundado onde a 

população de fungos diminuiu rapidamente. Para o autor, os resultados sugerem que a 

inundação dos solos pode ser um método efetivo para o controle do Fusarium em 

ervilhas.  

 



 

 

 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Para a avaliação dos efeitos do rebaixamento freático sobre a 

produtividade em diferentes estádios de desenvolvimento das culturas foram 

desenvolvidos cultivos de soja e ervilha. Os experimento foram conduzidos em casa de 

vegetação pertencente ao Departamento de Engenharia Rural da Escola Superior de 

Agricultura �Luiz de Queiroz� � ESALQ, localizada no Município de Piracicaba � SP. 

A casa de vegetação apresentava uma cobertura tipo arco, com as 

dimensões de 8,0 m de largura, 15,0 m de comprimento e pé direito de 3,0 m. A 

cobertura, as paredes frontais e as cortinas foram revestidas com manta de polietileno de 

baixa densidade, transparentes, com 10 mm de espessura. As paredes laterais foram 

confeccionadas com sombrites. 

 

 

3.1 Unidades experimentais 

 

 

As unidades experimentais, chamadas de lisímetros, foram construídas 

utilizando-se tubos de concreto, com 0,4 m de diâmetro interno, 1,2 m de altura e 

volume útil de 150 litros, confeccionados especialmente para o experimento. Os tubos 

de concreto foram assentados diretamente no solo e suas bases e paredes laterais foram 

impermeabilizadas a fim de evitar a perda de água por infiltração. A disposição dos 

lisímetros no interior da casa de vegetação é apresentada na Figura 1.  
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(a) (b) 

Figura 1 � Disposição os lisímetros no interior da casa de vegetação e vista parcial do 

experimento com soja (a) e ervilha (b).  

 

Para a admissão de água e para a drenagem, próximo à base dos 

lisímetros foram feitos orifícios, onde inseriram-se tubos de PVC de 12,5 mm de 

diâmetro. Os tubos apresentavam um comprimento de 60 cm, com furos de 10 mm de 

diâmetro em seu perímetro espaçados entre si de 10 cm. Para facilitar a drenagem e 

evitar o carreamento de solo, utilizou-se como materiais filtrantes mantas sintéticas 

(bidim OP-20) e uma camada de 15 cm de brita lavada. 

A alimentação de água para os lisímetros foi realizada através de dois 

reservatórios de cimento-amianto com capacidade de 1000 litros cada, providos de 

chave bóia e colocados sobre um tablado de madeira com 2,5 m de comprimento, 1,6 m 

de largura e 1,6 m de altura, localizado no interior da casa de vegetação. 

A distribuição da água, realizou-se através de uma rede de tubos de PVC 

e de polietileno, ambos com 12, 5 mm de diâmetro, enterrados a 20 cm de profundidade, 

próximos aos lisímetros. Os tubos de polietileno foram secionados a cada 0,6 m para a 

colocação de uma derivação onde acoplava-se uma mangueira cristal de 12,5 mm 

conectada a um registro de PVC. As mangueiras foram acopladas a pequenos 

reservatórios cilíndricos, confeccionados em PVC, providos com chave bóia, com 
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diâmetro e altura de 0,30 m. Estes reservatórios destinavam-se a controlar e manter 

constante o nível freático no interior dos lisímetros durante a realização dos tratamentos.  

 

 

3.2 Solo, calagem e adubação das culturas 

 

 

Para o preenchimento dos lisímetros, utilizou-se o solo Latossolo 

Vermelho-Amarelo Álico (Orthic Hapludent) descrito e classificado por Ranzani et al. 

(1966), pertencente à série Sertãozinho, retirado do seu perfil natural, na profundidade 

de 0 a 20 cm. O solo foi peneirado e homogeneizado antes do preenchimento dos 

lisímetros.  

Retiraram-se amostras compostas de solo para análise granulométrica e 

de fertilidade do solo (Tabela 1) e da fertilidade do solo (Tabela 2). 

 

Tabela 1. Granulometria do solo utilizado no experimento. Análise realizada pelo 

Laboratório de Solos do Departamento de Engenharia Rural da ESALQ. 

Areia (%) Silte Argila

Muito Grossa Grossa Média Fina Muito Fina Total (%) (%) 

0,45 1,80 15,49 42,50 10,65 70,89 7,47 21,64

 

A calagem foi realizada, no momento em que os lisímetros eram 

preenchidos, utilizando-se calcário dolomítico, na dosagem 2 g por lisímetro. 

Juntamente com o calcário incorporou-se 1 kg por lisímetro de material orgânico de 

compostagem de estrume e restos culturais de cana-de-açúcar. 

Para o plantio da soja, a fertilidade do solo foi corrigida de acordo com os 

resultados da análise de fertilidade do solo (Tabela 2), adicionando-se 90 g por lisímetro 

de superfosfato simples, em única aplicação; 15 g por lisímetro de cloreto de potássio, 

380 mg por lisímetro de sulfato de manganês, 120 mg por lisímetro de ácido bórico,     



 

 

19

50 mg por lisímetro de sulfato de cobre e 1 g por lisímetro de sulfato de zinco divididos 

em 4 aplicações, sendo, uma no plantio e após a emergência, a cada 10 dias. 

 

Tabela 2. Características químicas do solo utilizado, segundo análise realizada pelo 

Laboratório de nutrição de plantas do Departamento de Solos e Nutrição de plantas da 

ESALQ. 

PH P M.O K Ca Mg H+Al S T 

CaCl2 mg dm-3 g dm-3 mmolc dm-3 

V 

% 

4,6 1,0 11,0 0,5 8,0 1,0 34,0 9,7 44,0 22,0 

 

Para o plantio da ervilha, o solo recebeu os elementos químicos em 

quantidades de 10 g por lisímetro de superfosfato simples, em única aplicação, 1,6 g por 

lisímetro de uréia, 8 g por lisímetro de cloreto de potássio, 4 g por lisímetro de ácido 

bórico e 4 g por lisímetro de sulfato de zinco, em 4 aplicações, sendo uma no plantio e a 

após a emergência, a cada 10 dias  

 

 

3.3 Cultivares e semeadura 

 

 

No experimento com cultivo de soja, utilizou-se a cultivar de soja BR-16, 

semiprecoce, de crescimento determinado, resistente ao cranco da haste e recomendada 

para as regiões Sul e Sudeste. 

As sementes foram cedidas pelo Laboratório de Melhoramento de Soja do 

Departamento de Genética da ESALQ. As mesmas, receberam o tratamento com 

fungicida Carboxin mais Thiram na dose do produto comercial equivalente a 280 ml por 

100 kg de sementes.  

Antes da semeadura realizou-se a inoculação das sementes com 

inoculante turfoso, na dose de 0,6 kg por 40 kg de sementes. A semeadura ocorreu no 
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dia 14 de dezembro de 2000 e foram semeadas 4 sementes em cada lisímetro, a 3 cm de 

profundidade aproximadamente, com o solo previamente umedecido. Realizou-se um 

desbaste no 20o dia após a emergência (DAE), deixando-se uma planta por lisímetro. 

No experimento com ervilha, adotou-se a cultivar Axé, de crescimento 

determinado, ciclo de desenvolvimento curto, de aproximadamente 80 dias, de porte 

ereto, mediamente resistente ao oídio e recomendada para regiões de clima ameno.          

As sementes foram cedidas pela EMBRAPA-CNPH.  

As sementes de ervilha foram tratadas com uma mistura de fungicidas 

Iprodione mais Thiram na dose de 4,0 g por 1,0 kg de sementes. Antes da semeadura 

realizou-se a inoculação das sementes com inoculante turfoso, na dose de                        

0,4 kg por 20 kg de sementes.  

Foram colocadas 6 sementes por lisímetros, a 3 cm de profundidade, 

aproximadamente, e com o solo previamente umedecido. A semeadura ocorreu no dia            

28 de maio de 2001 e o desbaste foi realizado vinte dias após a emergência (20DAE), 

deixando-se três plantas por lisímetro. 

 

 

3.4 Inundação dos lisímetros 

 

 

Para promover a inundação dos lisímetros, os reservatórios foram 

colocados em suportes metálicos, fixados por parafusos em caibros de madeira com        

1,6 m de altura, os quais foram enterrados a 0,3 m de profundidade ao lado de cada 

lisímetro. As mangueiras de cristal com registro eram conectadas às entradas dos 

reservatórios e as saídas eram ligadas, por meio de mangueiras aos tubos de PVC, 

instalados nas bases dos lisímetros. A Figura 2, ilustra o esquema utilizado para elevação 

do nível freático no interior dos lisímetros. 

A utilização dos suportes metálicos possibilitou a elevação e o 

rebaixamento progressivo do nível freático de acordo com os intervalos e profundidades 
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desejados em cada repetição de cada tratamento. A elevação do nível freático (NF), foi 

realizada lentamente, visando o completo preenchimento dos poros do solo com água.  

Rede de Alimentação

Registro

Mangueira  cristal 

Suporte de madeira

Cascalho
Manta sintética

Tubo de PVC

Reservatório de PVC

Suporte Metálico

Solo saturado

 Lisímetro

 
Figura 2 � Representação gráfica dos elementos utilizados na inundação dos lisímetros.  

 

 

3.5 Metodologia para o estabelecimento de diferentes velocidades de rebaixamento 

do NF 

 

 

Para estudar o efeito causado pelas diferentes velocidades de 

rebaixamento do NF, nas plantas de soja e ervilha, adotou-se a metodologia 

anteriormente utilizada por Williamson & Schilfgaarde (1965), já empregada em várias 

pesquisas sobre o comportamento de culturas a períodos de inundações do solo água no 

solo em casa de vegetação ou em experimento de campo. 

A metodologia consiste, basicamente na elevação do NF em um 

determinado estádio de desenvolvimento da cultura durante intervalos de tempo, seguido 

de um rebaixamento imediato do nível freático. Neste trabalho, empregou-se o 
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rebaixamento do NF em diferentes velocidades, após um período de completa inundação 

do sistema radicular das plantas.  

O momento da inundação foi determinado pelos estádios de 

desenvolvimento das culturas. Para a soja, os estádios fenológicos vegetativo e 

reprodutivo, foram estabelecidos de acordo com a escala de Fehr & Caviness (1977). A 

inundação no estádio vegetativo ocorreu no 40 DAE, quando as plantas apresentavam 

oito nós no caule e folhas trifoliadas completamente desenvolvidas, características do 

estádio V8.  

No estádio reprodutivo, a inundação ocorreu quando as plantas atingiram 

a fase de formação da vagem, definido como estádio R4, verificado quando a planta 

apresenta uma vagem com 20 a 40 mm de comprimento em um dos quatros últimos nós 

superiores, o que ocorreu a partir do 63 DAE 

As plantas de ervilha foram inundadas no estádio vegetativo quando 

apresentavam as características do estágio IV, descrito por Makasheva (1973).  Este 

estágio é distinguido pela formação da zona reprodutiva da planta e ocorreu no 44 DAE. 

A inundação na fase reprodutiva ocorreu no 65 DAE, quando as plantas apresentavam as 

características do estágio X, definido pela formação dos primeiros grãos de ervilha 

juntamente com abertura de novas flores.  

 

 

3.6 Tratamentos e delineamento experimental 

 

 

O efeito da inundação nas plantas foi estudado nos estádios vegetativo 

(V) e reprodutivo (R) das culturas e com o rebaixamento progressivo do NF efetuado 

nas profundidades de 10, 20, 30, 40 e 60 cm por dia. Também utilizou-se um tratamento 

de controle que não foi inundado (T= Testemunha).  

Cada lisímetro foi inundado uma vez, no momento em a planta atingiu o 

estádio fenológico estabelecido, exceto para o tratamento de controle, que era somente 

irrigado. 
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As plantas foram submetidas a uma inundação completa do sistema 

radicular durante 6 horas, mantendo-se uma lâmina de água acima da superfície de 

aproximadamente 2 cm.  

O rebaixamento nível freático era realizado por intermédio do 

rebaixamento do reservatório de PVC a cada 6 horas até a profundidade de 90 cm. Após 

desconetava-se as mangueiras e era efetuada a drenagem total do lisímetro.  

Adotou-se, para ambas culturas, o delineamento experimental 

inteiramente casualizado, arranjado em esquema fatorial [(2x5)+1], totalizando 11 

tratamentos com 4 repetições. Sendo os tratamentos apresentados na Tabela 3.  

 

Tabela 3. Tratamentos adotados para as plantas de soja e de ervilha. 

 Rebaixamento do nível freático (cm/dia) 

Inundação/Estádio 10 20 30 40 60 

Vegetativo V10 V20 V30 V40 V60 

Reprodutivo R10 R20 R30 R40 R60 

T Tratamento de controle 

 

Os tratamentos foram sorteados e distribuídos aleatoriamente nos lisímetros no 

interior da casa de vegetação.  

 

 

3.7 Tratos Culturais 

 

 

Durante o desenvolvimento das plantas de soja foram realizadas 

aplicações de produtos específicos para o controle de tripes (Trips tabacil) e de lagartas 

falsa medideira (Rachiplusia nu). Não foi observada a ocorrência de doenças causadas 

por fungos e ou bactérias.  
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A semeadura da soja ocorreu no dia 14 de dezembro de 2000 e a colheita 

da soja teve início a partir do 117 DAE, quando os legumes apresentavam uma 

coloração amarela palha. 

Para a ervilha, apesar da cultivar ser de porte ereto, houve a necessidade 

de tutoramento das plantas, devido a tendência de tombamento das mesmas. Para isso 

utilizaram-se estacas de bambu e barbante.  

Para o controle de pragas como tripes, pulgão da ervilha (Acyrthosiphon 

pisum) e lagarta falsa medianera foram realizados aplicações de Diazinon e Malathion,  

recomendados para a cultura (Giordano 1997). Realizaram-se aplicações de bicarbonato 

de sódio à 0,5% para o controle de oídio. 

A colheita foi realizada a partir do 80 DAE, quando as vagens 

apresentaram uma coloração verde clara.  

 

 

3.8 Irrigação das plantas de soja e de ervilha 

 

 

Para ambas as culturas, o controle da irrigação foi realizado por 

tensiômetros, instalados em uma das repetições de cada tratamento, na profundidade de 

20 cm. Os tensiômetros foram previamente testados no Laboratório de Solos do 

Departamento de Engenharia Rural da ESALQ.  

O manejo da irrigação foi fundamentado em um turno de rega de 3 em 3 

dias até o 15 DAE, aplicando-se em cada irrigação uma lâmina líquida de 6 mm, 

(Marouelli et al., 1987). A partir do 15 DAE, efetuou-se a  irrigação, somente quando o 

valor médio das leituras de todos tensiômetros atingia o valor de �35 kPa (Taylor, 1965). 

A quantidade de água aplicada foi determinada pela curva de retenção da 

água no solo (Figura 3), obtida através da correlação de leituras tensiométricas e a 

umidade gravimétrica solo. A umidade gravimétrica foi determinada através de amostras 

retiradas dos lisímetros na profundidade de 15 cm em 8 lisímetros, determinando-se a 

também a densidade média do solo, cujo valor foi da ordem de 1,67 g cm-3. 



 

 

25

θ =  0 ,1743*Ψm -0,3157

R 2 =  0 ,9764

0

0 ,1

0 ,2

0 ,3

0 ,4

0 20 40 60 80

Potencia l m átrico  (-kP a)

C
on

té
ud

o 
de

 á
gu

a 
no

 so
lo

 (c
m

.c
m

-1
)

 

Figura 3 � Curva característica do solo contido nos lisímetros, utilizada para as duas 

culturas.  

Durante os tratamentos, as plantas submetidas a inundação não eram 

irrigadas. A irrigação destas plantas recomeçava no momento em que o valor médio das 

leituras dos tensiômetros instalados nos lisímetros inundados atingisse o valor de             

-35 kPa. A leitura dos tensiômetros era realizada diariamente, utilizando-se um 

tensímetro digital. 

A lâmina aplicada em cada irrigação era a suficiente para elevar 

novamente a umidade do solo próxima ao valor da umidade na capacidade de campo       

(-8 kPa). A profundidade efetiva do sistema radicular considerada foi de 20 cm até o 

florescimento e de 40 cm após este estádio (Espinoza, 1982). 

Na cultura da soja, a aplicação de água era efetuada através de 

gotejadores tipo botão com vazão nominal de 3 L h-1 inseridos em 4 tubos de polietileno 

de 12,5 mm, colocados sobre os lisímetros. Para a ervilha, o volume de água era 

aplicado usando-se uma proveta graduada de 1 litro.  
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3.9 Determinação dos parâmetros micro-climáticos da casa de vegetação  

 

 

A temperatura do ar, a umidade relativa e a evaporação da água foram 

registradas utilizando-se aparelhos instalados em um abrigo meteorológico, localizado 

no interior da casa de vegetação. A evaporação da água foi medida com o uso de um 

atmômetro de cápsula porosa de porcelana com 100 mm de diâmetro. A leitura era 

realizada diretamente no artefato em uma escala em milímetros. As variações de 

temperatura e umidade relativa do ar foram registradas em  um termohigrógrafo de 

registro semanal, previamente calibrado, com escala graduada em 5% para umidade e 

em 1oC para temperatura. 

Durante a 2o fase do experimento incluiu-se um termohigrômetro digital 

para os registros das temperaturas instantâneas, máximas e mínimas do ambiente e do 

solo, por meio de um sensor instalado na profundidade de 10 cm em um dos lisímetros 

utilizado. 

A temperatura do solo durante os tratamentos foi obtida usando-se 

geotermômetros instalados na profundidade de 10 cm, em duas repetições de cada 

tratamento.  

 

 

3.10 Avaliação da produção das culturas 

 

 

Foram analisados nas plantas de soja e ervilha os seguintes parâmetros de 

produção: altura da planta, massa seca da parte aérea da planta, densidade de raízes por 

planta (g raiz m-3 de solo), número de vagens por planta, número de grãos produzidos 

por planta e massa total de grãos por planta (g por planta).  

Para ervilha, além destes, também foram realizadas determinações de 

parâmetros fisiológicos como taxa de crescimento da cultura (T.C.C), transpiração e 

resistência estomática das folhas.  
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Para a soja, considerou-se como altura da planta a distância entre o solo e 

ponto de inserção da última folha no caule principal, realizada no 82 DAE. Para a 

ervilha, determinou-se a altura das plantas medindo-se a distância compreendida do solo 

até a borda superior da última folha estendida do ramo principal. As medições ocorreram 

semanalmente até a colheita dos grãos. A análise dos efeitos dos tratamentos foi 

realizada com os dados obtidos na última medição. A massa seca da parte aérea das 

plantas foi determinada, pela pesagem de folhas, caule e ramos, após secagem 

complementar em estufa com circulação forçada de ar a 60-65oC durante 48 horas.  

O número de vagens e de grãos produzidos pelas plantas de soja e ervilha, 

foram determinados no momento da colheita. Por meio do número de grãos obteve-se o 

número relativo de grãos para ambas as culturas. Calculado pela divisão entre o número 

de grãos produzidos em plantas submetidas aos diferentes tratamentos e o número de 

grãos produzidos em plantas não-inundadas. Para a avaliação do peso de grãos de soja, 

fez-se necessário a padronização da umidade entre os tratamentos. Para tal, adotou-se a 

metodologia utilizada por Sakai (1996).  

A densidade de raízes, para a soja, foi determinada retirando-se de 2 

repetições de cada tratamento 4 amostras indeformadas na profundidade de 0-10 cm, 

utilizando-se um trado cilíndrico com 6 cm de diâmetro e 13 cm de altura. As amostras 

foram coletadas ao redor da planta, distanciadas 5 cm do caule. 

Para a cultura de ervilha, devido ao maior número de plantas nos 

lisímetros, retirou-se somente uma amostra coletada no centro do lisímetro na camada de 

0-30 cm de profundidade com o auxílio de um tubo metálico com diâmetro de 100 mm e 

50 cm de comprimento. Posteriormente, para ambas culturas, as amostras foram 

acondicionadas em um recipiente juntamente com uma solução de 10% de álcool para a 

conservação das raízes. Para a separação das raízes utilizou-se o método de Gottingen 

(Bohn, 1979). Após a separação, as raízes foram secas em estufa a 60oC e pesadas em 

balança de precisão de 0,1 mg.  

A taxa de crescimento da cultura da ervilha (T.C.C) foi obtida através da 

relação de Radford (1967).  
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onde, T.C.C é a taxa de crescimento médio da cultura em g dia-1,W1 e W2 são os pesos 

médios da matéria seca da parte aérea coletada nos tempos t1 e t2. 

O peso médio da matéria seca foi obtido pela amostragem de 4 plantas 

por tratamento, coletadas aos 20, 44, 64 DAE e no momento da colheita. 

  A resistência estomática e a transpiração das folhas de ervilha foram 

determinadas por meio de um porômetro de equilíbrio dinâmico, diariamente, durante os 

tratamentos. As medições foram realizadas, entre 12 e 14 horas em 5 folhas das plantas 

de cada repetição dos tratamentos inundados e testemunha. Foram escolhidas as folhas 

mais altas, completamente expandidas e expostas ao sol. 

Para a análise estatística, utilizaram-se os programa estatístico STAT-5 e 

SANEST (Zonta et al., 1984) e cálculos realizados no EXCEL. Foram realizados o teste 

de variância e o teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade para a comparação entre as 

médias dos tratamentos.  

 



 

 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 Efeitos da velocidade de rebaixamento  do NF sobre as plantas de soja 

 

 

  Os tratamentos aplicados no estádio vegetativo da soja provocaram 

sintomas característicos da deficiência de oxigênio no solo, como murchamento, 

amarelecimento e clorose das folhas.  

O murchamento e o amarelecimento das folhas foram verificados 24 

horas após o início do rebaixamento do nível freático (Figuras 4 e 5). Estes sintomas 

ocorreram principalmente nas folhas mais baixas, de grande parte das plantas inundadas, 

porém notou-se que o amarelecimento das folhas, foi mais severo nas plantas submetidas 

ao rebaixamento do NF em 10, 20 e 30cm (V10, V20 e V30) do que no rebaixamento do 

NF de 40 e 60cm (V40 e V60). No entanto, no tratamento V30, as plantas afetadas 

apresentaram uma rápida recuperação, o que não foi verificados nas plantas submetidas 

aos tratamentos V10 e V20. 

Neste caso, acredita-se que o rebaixamento do NF efetuado em 30cm por 

dia, foi suficiente para promover uma adequada aeração do solo, permitindo a 

recuperação das planta e a retomada do crescimento vegetativo. Resultados semelhantes 

foram encontrados em plantas de soja por Andrade & Reis (1992).  
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(a) 
 

(b) 

Figura 4 � Efeitos causados pelo rebaixamento do NF em 10 cm por dia em plantas de 

soja durante o estádio vegetativo, no início (a) e após o término do tratamento (b). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5 � Efeitos causados pelo rebaixamento do NF em 20 cm por dia em plantas de 

soja durante o estádio vegetativo, no início (a) e após o término do tratamento (b). 
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Após 48 horas do início da aplicação dos tratamentos, notaram-se sinais 

de clorose nas folhas das plantas submetidas aos tratamentos V10 e V20. Este sintoma, 

foi observado em plantas de soja (Hunter et al.,1980; Griffin & Saxton, 1988) e em 

plantas de trigo (Chaudhary et al., 1974; Calheiros, 2000). As plantas de soja, 

submetidas aos tratamentos V10 e V20, também apresentaram um desfolhamento 

acentuado.  

A clorose das folhas é muitas vezes associada à deficiência de nutrientes 

na planta, principalmente de nitrogênio. O transporte deficiente de nitrogênio e outros 

nutrientes para as folhas e também a denitrificação do N2 no solo podem ser os 

principais responsáveis pela clorose nas folhas (Troedson et al., 1998).  

Por outro lado, de acordo com Mozafar et al. (1992), o fornecimento 

insuficiente de oxigênio às raízes é provavelmente a principal causa da clorose das 

folhas, devido à falta de uma relação definida entre as concentrações de Fe, P, K, Ca, 

Mg e Mn e o desenvolvimento ou recuperação da clorose de folhas de soja submetidas à 

inundação.  

Barni (1999), relacionou os sintomas observados em plantas de soja 

submetidas à inundações do solo, ao excesso de Fe no tecido das folhas. Porém, níveis 

tóxicos de Fe são atingidos em inundações prolongadas do solo, causados pela redução 

dos compostos de ferro e manganês (Silva, 1984).  

Com a aplicação dos tratamentos no estádio reprodutivo da soja, algumas 

plantas, apresentaram murchamento e amarelecimento das folhas, principalmente as do 

tratamento R10, que foram mais afetadas. No entanto, observou-se uma rápida 

recuperação destas, após o término da inundação.  

Não foram observadas variações no ciclo de desenvolvimento das plantas 

de soja, porém notou-se que as plantas submetidas aos tratamentos V10 e V20 

anteciparam florescimento, durante a aplicação dos tratamentos. Nos demais 

tratamentos, o florescimento ocorreu, quando a maioria das plantas apresentava nove ou 

dez nós.  

A indução do florescimento é causada quando a planta é submetida à 

algum estresse como alterações do fotoperíodo, temperatura elevadas e por excesso ou 
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falta de água (Câmara & Heiffing, 2000). O excesso de umidade retarda o crescimento 

das plantas novas e reduz o número de flores de plantas que estejam próximas ao 

florescimento (Vernetti, 1988). 

A temperatura é um fator importante no desenvolvimento da soja, pois 

influencia diretamente o crescimento e o processo de floração da plantas. Os limites de 

temperatura do solo e do ar, para o cultivo da soja, estão entre 18oC, para a emergência 

das plântulas e 35oC para a continuidade do seu crescimento. Temperaturas superiores a 

38oC, paralisam o crescimento das plantas e provocam queda de flores e de vagens e 

intensificam a maturação dos grãos (Gastal, 1984). 

A temperatura no interior da casa de vegetação, durante o cultivo da soja, 

manteve-se em 31oC em média, com variações de 13 a 48oC (Figura 6), enquanto, a 

temperatura média do ar registrada no posto meteorológico da ESALQ/USP, no mesmo 

período foi de 26oC. 
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Figura 6 � Variações das temperaturas máximas e mínimas do ar na casa de vegetação 

durante o cultivo da soja.  

 

A temperatura média do ar, durante a aplicação dos tratamentos, não 

variou significativamente, mas permaneceu elevada, sendo da ordem de 31oC no estádio 

vegetativo e 32oC no reprodutivo. A lâmina média de água evaporada no período foi de 

4,98 mm por dia. No decorrer dos tratamentos, a demanda evaporativa manteve-se 
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elevada, atingindo valores de 5,71 e 4,57 mm por dia, no estádio vegetativo e 

reprodutivo, respectivamente.  

Os sintomas observados nas plantas de soja foram, provavelmente, 

influenciados pelas condições climáticas do local e também pela não formação de 

sistemas radiculares adventícios e possivelmente de aerênquimas.  

Em condições de elevada temperatura e alta demanda evaporativa, os 

sintomas causados pela deficiência de oxigênio no solo, são mais severos              

(Russell, 1959). Temperaturas elevadas aumentam a necessidade de oxigênio para planta 

e também a atividade de microorganismos, diminuindo ainda mais a disponibilidade de 

oxigênio para planta e aumentando as concentrações de elementos tóxicos no solo como 

CO2 e etileno (Kramer, 1964). De acordo com Barni (1999), a temperatura elevada do ar 

pode favorecer a formação de raízes adventícias pelas plantas de soja. A ocorrência de 

aerênquima em plantas de soja submetidas à inundações, auxilia na absorção de água, 

nutrientes e oxigênio, mantendo suas atividades metabólicas e sobrevivência (Woudt & 

Hagan, 1957; Barni, 1973 e Kawase, 1981).  

A não formação de sistemas radiculares adventícios pode ser atribuído ao 

intervalo de inundação total do sistema radicular da planta soja e também ao 

rebaixamento progressivo do NF, que aumentou a disponibilidade de O2 no solo, 

permitindo a planta manter suas atividades metabólicas.  

O tempo de inundação do solo, juntamente com as diferentes velocidades 

de rebaixamento do NF, possivelmente afetaram a densidade de raízes das plantas de 

soja, como mostrado na Figura 7. 

Reduções marcantes na densidade de raízes, foram verificadas 

principalmente nas plantas submetidas ao rebaixamento do NF em 10, 20 e 30cm 

durante o estádio vegetativo (V10, V20 e V30). Já a densidade de raízes das plantas dos 

tratamentos V40 e V60 não apresentam diferenças significativas. O mesmo ocorreu nos 

tratamentos aplicados no estádio reprodutivo da soja. No entanto, maiores reduções 

ocorreram nas plantas inundadas no estádio vegetativo. Este resultado confirma a 

afirmação de Letey et al., (1962), indicando que os efeitos da deficiência de oxigênio na 

planta são maiores antes do completo estabelecimento radicular.  
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Figura 7 � Efeito das diferentes velocidades de rebaixamento do NF na densidade de 

raízes das plantas de soja  

 

A redução da densidade de raízes das plantas de soja observadas em todos 

os tratamentos pode estar relacionados com o tempo em que as plantas foram submetidas 

à redução da aeração do solo pelo alagamento. Resultados semelhantes foram 

observados em plantas de soja e algodão por Huck (1970). 

Já as reduções na densidade de raízes das plantas submetidas aos 

tratamentos V10, V20 e V30, podem estar relacionadas a deficência de oxigênio no solo, 

provocada pela maior permanência do nível freático na região do sistema radicular.  

As velocidades de rebaixamento do NF afetaram o desenvolvimento 

radicular das plantas de soja e consequentemente o crescimento aéreo das mesmas, 

verificado pelas reduções na altura (Figura 8) e na massa seca da parte aérea das plantas 

de soja. Observações semelhantes foram registradas por Kawase (1981), Patwardhan et 

al. (1988) e Rodrigues et. al. (1993). 

O maior efeito dos tratamentos sobre a altura das plantas de soja, foi 

observado naquelas submetidas à inundação no estádio vegetativo (15%), enquanto que 

nas inundadas no estádio reprodutivo a redução foi de 12%, em relação à altura média 

apresentada pela testemunha. 
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As plantas submetidas ao tratamento R60, apresentaram uma altura média 

ligeiramente superior em relação a altura das plantas não inundadas e das plantas 

submetidas ao tratamento V60, porém não diferiram significativamente entre si. Nos 

demais tratamentos observou-se o efeito negativo da velocidade de rebaixamento do NF. 

As maiores reduções na altura da planta foram verificadas nas plantas submetidas ao 

rebaixamento do nível freático em 10 cm por dia em ambos os estádios, no entanto não 

diferiram significativamente dos outros tratamentos.  
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Figura 8 � Efeito das velocidades de rebaixamento do NF sobre a altura (cm) das plantas 

de soja. Médias seguidas por letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey ao 

nível de 5% de probabilidade; d.m.s = 6,72. 

 

Em relação à massa seca da parte aérea das plantas de soja (Figura 9), 

verificou-se o mesmo comportamento. Os maiores efeitos do rebaixamento do NF sobre 

a massa seca da parte aérea das plantas foram observados naquelas submetidas à 

inundação no estádio vegetativo, com redução média de 32,32%, enquanto que no 

reprodutivo a redução média foi de 6,7%, em comparação a massa seca das plantas de 

controle. Estas observações concordam com as obtidas em plantas de soja por diversos 

pesquisadores (Barni & Costa, 1976; Sallam & Scott, 1987; Linkemer et al., 1998; 

Griffin & Saxton, 1989; Scott et al., 1989; Xu et al., 1993).  
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Figura 9 � Efeito das velocidades de rebaixamento do NF sobre a massa seca da parte 

aérea das plantas de soja (g por planta). Médias seguidas por letras iguais não diferem 

entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade; d.m.s = 5,6. 

 

Reduções significativas na massa seca das plantas foram verificadas 

naquelas submetidas ao rebaixamento do NF nas profundidades de 10, 20 e 30 cm, 

durabte o estádio vegetativo V8. No entanto, não houve efeito do rebaixamento do NF 

na massa seca das plantas submetidas aos tratamentos V40, V60, R30, R20, R40 e R60.  

 

 

4.2 Efeitos da velocidade de rebaixamento do NF sobre as plantas de ervilha 

 

 

As plantas de ervilha submetidas aos rebaixamentos do NF no estádio 

vegetativo, não os sintomas como amarelecimento e o murchamento das folhas          

(Figura 10a), notados nas plantas de soja durante a aplicação dos tratamentos no estádio 

vegetativo. 

Em relação ao ciclo fenológico, as plantas de ervilha inundadas no estádio 

vegetativo floresceram juntamente com as demais plantas que não foram inundadas, 

porém, verificou-se um maior ciclo de desenvolvimento ao contrário das plantas 
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inundadas no estádio reprodutivo, que anteciparam a colheita dos grãos. No entanto, tal 

diferença apresentada entre os estádios não foi significativa.  

A antecipação da maturação dos grãos de ervilha pode estar relacionada a 

maior suscetibilidade das plantas, no estádio reprodutivo, ao estresse provocado pelo 

excesso de água do que as plantas inundadas no estádio anterior. Fato, verificado pelos 

sintomas de murchamento, amarelecimento e senescência prematura das folhas mais 

velhas localizadas principalmente na ramificação principal (Figura 10b), das plantas 

submetidas aos tratamentos neste estádio. Estes sintomas, também foram observados em 

plantas submetidas à inundação por 24 horas, após o florescimento (Cannell et al.,1979). 

 

(a) (b) 

Figura 10 � Efeitos do rebaixamento do NF em plantas de ervilha no estádio vegetativo 

(a) e reprodutivo (b), após 15 dias do início dos tratamentos.  

 

Segundo Belford et al. (1980), o efeito da inundação na absorção de água 

do solo é maior nas plantas velhas do que em plantas novas, devido aos danos nas raízes 
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da planta ou devido ao fechamento dos estômatos (Jackson, 1979). De acordo com 

Jackson & Kowalewska (1983), a senescência verificada nas folhas de ervilha, está 

associada com a condição anaeróbia do solo, ao aumento da permeabilidade do tecido 

das folhas e ao baixo conteúdo de água nas folhas.  

O murchamento das folhas é freqüentemente o primeiro sintoma 

provocado pela deficiência de oxigênio no solo a ser notado. Principalmente se o 

estresse é imposto rapidamente e em condições atmosféricas favoráveis à transpiração 

(Kramer & Jackson, 1954).  

A temperatura do ar no interior da casa de vegetação, durante o período 

de desenvolvimento das plantas de ervilha, variarou entre 4,8 a 37oC, sendo a 

temperatura média do ar de 22oC (Figura 11).  
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Figura 11 � Temperaturas máximas e mínimas do ar registadas no interior da casa de 

vegetação durante o desenvolvimento das plantas de ervilha.  

 

A lâmina de água média evaporada foi de 2,61 mm por dia, cerca de 45% 

menor quando comparada ao período de cultivo da soja. As temperaturas médias durante 

a inundação no estádio vegetativo e reprodutivo foram de 22,4 e 23oC, respectivamente, 

abaixo do limite de 27oC, onde a produção de grãos é bastante prejudicada pela queda de 

flores e de vagens. (Giordano 1997). 
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Em relação à temperatura do solo, verificaram-se variações semelhantes 

da temperatura do ar, no entanto com menor amplitude. As temperaturas máximas e a 

mínimas observadas no solo foi de 33,3 e 7oC respectivamente (Figura 12), sendo a 

média observada de 20,2oC. A temperatura máxima do ar ocorria em torno das 12horas, 

enquanto no solo a máxima era atingida em torno das 16horas, devido ao retardo térmico 

do concreto.  

Durante os tratamentos a temperatura no solo mantinha-se  2 a 4oC menor 

do que a registrada nos lisímetros não inundados, resultados semelhantes foram 

observados em feijão (Silva,1982) e milho (Cruciani,1985). Segundo Silva (1984), a 

temperatura dos solos inundados tende a ser mais estável, em relação aos solos secos. 
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Figura 12 � Variações da temperatura média do ar e do solo no interior dos lisímetros, 

durante o desenvolvimento das plantas de ervilha.  

 

Assim como na soja, o tempo de inundação do solo, juntamente com as 

velocidades de rebaixamento do NF, possivelmente afetaram a densidade das raízes das 

plantas de ervilha inundadas no estádio vegetativo e reprodutivo. 

A redução da densidade de raízes das plantas de ervilha (Figura 13), foi 

semelhante à verificada na soja (Figura 7). As menores densidades de raízes foram 

obtidas nos tratamentos V10, V20, R10 e R20, indicando que na cultura de ervilha, os 

estádios vegetativo e reprodutivo foram afetados, pelo rebaixamento de 10 e 20 cm do 



 

 

40

nível freático. No entanto, o estádio vegetativo apresentou maiores reduções em relação 

ao estádio vegetativo. Fato também verificado na dendidade de raízes das plantas de 

soja. Resultados diferentes foram obtidos por Cannell et al. (1979), que observaram 

maior redução na massa de raízes das plantas inundadas nos estádios finais de 

desenvolvimento da cultura. A densidade de raízes das plantas de ervilha submetida aos 

tratamentos em que o rebaixamento do NF foi superior a 20cm, não apresentaram 

diferenças, no entanto foram menores do que a obtida no tratamento de controle (T). 
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Figura 13 � Efeito das diferentes velocidades de rebaixamento do NF na densidade de 

raízes das plantas de ervilha.  

 

Em relação aos efeitos dos tratamentos sobre o crescimento vegetativo 

das plantas de ervilha, houve efeitos negativos causados pelas diferentes velocidades de 

rebaixamento do NF. Notaram-se reduções na altura da plantas da ordem de 3,6 e 6,7%, 

nos estádios vegetativo e reprodutivo, mais afetado. No entanto, as reduções na altura 

das plantas ervilha (Figura 14) não apresentaram diferenças significativas entre os 

tratamentos.  
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Figura 14 � Efeito dos rebaixamentos do NF sobre a altura das plantas de ervilha (cm). 

Médias seguidas por letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 

5% de probabilidade; d.m.s = 7,7. 

 

Ocorreram também reduções na massa seca da parte aérea das plantas, 

sendo as maiores reduções verificadas no estádio reprodutivo, principalmente nos 

tratamentos R10 e R20. As reduções na massa seca da parte aérea das plantas no estádio 

vegetativo e reprodutivo foram da ordem de 7,6 e 14,6% respectivamente, em 

comparação com as plantas não inundadas. Os tratamentos V60, V40, V30 e R30, não 

diferiram significativamente da testemunha (Figura 15). 

Os sintomas como murchamento, amarelecimento e senescência 

prematura das folhas, apresentados pelas plantas de soja e de ervilha, provocados 

principalmente pela deficiência de oxigênio no solo, durante o estádio vegetativo e 

reprodutivo, respectivamente, juntamente com a redução do crescimento vegetativo 

contribuíram para a redução substancial da massa seca da parte aérea da planta. 

Resultados semelhantes foram observados com plantas de soja (Sallam & Scott, 1987; 

Sorte et al.,1995), com plantas de feijão (Singh et al., 1991) e também com plantas de 

ervilha (Belford et al., 1980).  
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Figura 15 � Efeito das velocidades de rebaixamento do NF sobre a massa seca da parte 

aérea das plantas de ervilha (g por planta). Médias seguidas por letras iguais não diferem 

entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade; d.m.s = 2,03. 

 

Em função da análise da taxa de crescimento das plantas de ervilha 

(T.C.C.) após a inundação no estádio vegetativo (44DAE), mostrado na Figura 16, os 

tratamentos V10 e V20, apresentaram reduções na T.C.C., o que não ocorreu no outros 

tratamentos (V30, V40 e V60). Este comportamento parece estar relacionado com tempo 

de permanência do sistema radicular submerso, provocado pelo rebaixamento do nível 

freático em 10 e 20cm por dia, prejudicando a atividade respiratória da planta e também 

a absorção de nutrientes pelas raízes. Neste caso, o efeito do rebaixamento sobre a 

T.C.C, foi maior no Tratamento V10.  

Segundo Letey et al. (1962), após um curto período de estresse, as  

plantas mais novas retomam seu crescimento normal. No entanto, o tratamento V20, não 

apresentou a mesma intensidade de crescimento pós-estresse, demostrada pelo 

tratamento V10.  
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Figura 16 � Efeitos do rebaixamento do NF na taxa de crescimento da cultura de ervilha, 

no estádio vegetativo.  

 

A aplicação dos tratamentos no estádio reprodutivo das plantas de ervilha 

apresentaram um efeito semelhante na T.C.C., conforme ilustrado na Figura 17. Este 

fenômeno poderia estar relacionado com o período de inicial de inundação e não com o 

manejo do nível freático. Segundo Belford et al. (1980), a expansão foliar é rapidamente 

afetada pela inundação do solo, sendo mais severa nas fases pós-florescimento. 

A inibição da expansão foliar, resultado da redução no número e no 

tamanho de folhas são respostas comuns das plantas ao encharcamento             

(Kozlowski, 1984). Porém, o tratamento R30, apresentou incremento na produção de 

massa seca, fato que também ocorreu nas plantas de soja, nos tratamentos R40 e R60. 

Estes resultados poderiam ser atribuídos à estímulos no metabolismo das plantas 

provocados por inundações de curta duração (Barni, 1999).  
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Figura 17 � Efeitos do rebaixamento do NF na taxa de crescimento da cultura de ervilha, 

no estádio reprodutivo.  

 

A diminuição do crescimento foliar das plantas de ervilha pode ser 

relacionado à redução da fotossíntese, resultante do decréscimo da transpiração da planta 

e pelo aumento da resistência estomática, provocada pelo encharcamento do solo 

durante os estádios vegetativo e reprodutivo (Bradford & Hsiao, 1982 e                   

Jackson & Kowalewska, 1983). 

O fechamento dos estômatos ocorre devido a redução da permeabilidade 

das raízes, causada pela respiração anaeróbia, que aumenta a resistência a absorção de 

água, ocasionando a queda no potencial da água na folha e o murchamento              

(Bradford & Yang, 1981). A variação da transpiração e da resistência estomática durante 

o estádio vegetativo é mostrada na Figura 18 e durante o estádio reprodutivo é mostrada 

na Figura 19.  
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Figura 18 � Efeito da aplicação dos tratamentos no estádio vegetativo na transpiração 

das folhas (a) e na resistência estomática das plantas de ervilha (b). 

 



 

 

46

0

3

6

9

1 2

1 5

0 1 2 3 4 5 6 7
D ia  a p ó s  in u n d a ç ã o

Tr
an

sp
ira

çã
o 

( µ
g 

cm
-2

 s-1
)

T R 1 0 R 2 0 R 3 0 R 4 0 R 6 0

(a) 

0

3

6

9

1 2

1 5

1 8

0 1 2 3 4 5 6 7
D ia  a p ó s  in u n d a ç ã o

R
es

is
tê

nc
ia

 e
st

om
át

ic
a 

(s
 c

m
-1

)

T R 1 0 R 2 0 R 3 0 R 4 0 R 6 0

(b) 

Figura 19 � Efeito da aplicação dos tratamentos no estádio reprodutivo na transpiração 

das folhas (a) e na resistência estomática das plantas de ervilha (b). 

 

Observa-se nestas, que após 24 horas do início dos tratamentos, verificou-

se a redução da transpiração e o aumento da resistência estomática, caracterizando a 

inibição da fotossíntese. No 2o dia, os tratamentos em que o rebaixamento do NF era 

efetuado em 40 e 60 cm, já indicavam aumento da transpiração em detrimento da 

redução da resistência estomática, enquanto que os tratamentos com rebaixamento do 
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NF em 10, 20 e 30 cm, continuavam apresentar maiores reduções na transpiração e 

aumento da resistência estomática. A partir do 3o dia, apenas as plantas submetidas ao 

rebaixamento do NF em 10 cm por dia, apresentavam elevada resistência estomática e 

menor taxa de transpiração, indicando o máximo período de estresse.  

Resultados semelhantes foram observados em plantas de ervilha, onde a 

redução da fotossíntese ocorreu após 24 horas de inundação e a inibição da transpiração, 

devido ao fechamento dos estômatos, com dois dias de inundação (Jackson, 1979).         

Del Rosario et al. (1991), verificaram reduções na produtividade, área foliar, na 

transpiração e aumento da resistência estomática nas culturas soja, feijão caupí e em 

tomateiros, submetidas à períodos de inundação do solo. Também em tomateiros, 

Bradford & Hsiao (1982), notaram reduções na condutância estomática e na 

transpiração, de 30 a 40% aproximadamente, após 24 horas de inundação do solo. 

Setenta e duas horas após o início do rebaixamento do nível freático, o 

tratamento V10 e R10, apresentam sinais de recuperação, após o NF estar a 30 cm de 

profundidade, indicam que a profundidade crítica de rebaixamento do nível freático, 

para ambos os estádios é de 30 cm.   

 

 

4.3 Efeitos da velocidade de rebaixamento do NF sobre a produtividade das plantas 

de soja e de ervilha.  

 

 

Efeitos dos diferentes tratamentos foram também notados no número de 

vagens formadas, número e peso de grãos produzidos em plantas de soja e em plantas de 

ervilha. Não foram observadas diferenças significativas quanto ao número de grãos de 

soja produzidos por planta (Tabela 4), nos tratamentos R20, R30, R40 e R60. Da mesma 

forma, não foram observadas diferenças quanto ao número de vagens por planta de soja. 

No entanto o rebaixamento do nível freático em 10 cm no reprodutivo (R1), diferiu da 

testemunha em relação ao número de vagens formadas e no número de grãos de soja. 

Reduções no número de vagens e de grãos de soja, também ocorreram no estádio 
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vegetativo, principalmente nos tratamentos V10, V20 e V30 e V40. Reduções no 

número de vagens e de grãos de soja em relação a testemunha, também foram apresentas 

pelo tratamento V60. 

 

Tabela 4. Efeitos dos tratamentos no número de vagens e no número de grãos de soja 

produzidos por plantas. 

Tratamento Número de vagens Número de grãos 

T 154,25  a 417,25   a 

R6 143,50  abc 383,50   ab 

R4 136,25  abcd 370,50   abc 

R3 149,25  ab 390,70   ab 

R2 129,00  bcde 342,75   abcd 

R1 122,75  cde 326,50   bcd 

V6 125,25  cde 330,0     bcd 

V4 114,24  def 301,25   cde 

V3 107,25  ef 294,25   de 

V2 93,75    f 233,50   e 

V1 22,75    g 63,5       f 

d.m.s 22,48 75,63 

Médias seguidas por letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. 

O rebaixamento do NF em 10 cm por dia afetou a produtividade das 

plantas em ambos os estádios vegetativo e reprodutivo. Porém, reduções drásticas no 

número de vagens e de grãos produzidos, ocorreram nas plantas submetidas aos 

tratamentos V10 e V20. Isto deve-se provavelmente ao baixo número de vagens 

formadas por nó reprodutivo e a baixa quantidade de nós.  

Estes resultados diferem de observações, que apontam maiores reduções 

na produção de grãos causadas por inundações no estádio reprodutivo da soja (Griffin & 

Saxton, 1988; Scott et al., 1989). Entretanto, outros trabalhos têm mostrado resultados 

semelhantes (Barni & Costa, 1976; Herrera & Zandstra, 1979; Singh & Sinhg, 1993; 
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Goto et al., 1995; Seong et al., 2000; Sugimoto et al., 2000). Aparentemente, os efeitos 

da inundação do solo sobre a produção de grãos em soja, dependem de quando o estresse 

ocorre. Alguns estádios vegetativos são sensíveis à inundação do solo e alguns estádios 

reprodutivos são mais sensíveis do que outros (Linkemer et al., 1998). 

Em relação ao número de vagens formadas em plantas de ervilha, os 

tratamentos R60, R40, V40, V30 e V60, não diferiram significativamente quando 

comparados com a testemunha. As plantas submetidas aos tratamentos R10, R20, V10 e 

V20, apresentaram as menores produções de vagens e de grãos de ervilha. Nesta cultura, 

apenas os tratamentos em que o rebaixamento do nível freático foi efetuado em 60 e 

40cm, não diferiram do tratamento testemunha em relação ao número de grãos            

produzidos por planta (Tabela 5).  

 

Tabela 5. Efeitos dos tratamentos no número de vagens e no número de grãos 

produzidos por plantas de ervilha. 

Tratamento Número de vagens Número de grãos 

T 27,75   a 119,75  a 

R.6 19,50   abc 72,50    b 

R.4 20,0     abc 71,50    b 

R.3 19,25   bc 70,0      bc 

R.2 16,0     c     70,25    bc 

R.1 15,5     c 61,50    c 

V.6 25,75   ab 111,25  a 

V.4 22,25   abc 108,75  a 

V.3 23,52   abc 85,25    b 

V.2 17,75   bc 67,50    bc 

V.1 15,75   c 63,75    c 

d.m.s 8,44 17,84 

Médias seguidas por letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. 
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O número relativo de grãos produzidos em soja variou de 15,2 a 92%. O 

menor número relativo de grãos em soja em relação à testemunha, foi verificada nas 

plantas submetidas ao rebaixamento do NF em 10 cm por dia no estádio vegetativo. Já o 

número relativo de grãos produzidos em ervilha apresentou variações de 51,2 a 93%. As 

plantas submetidas ao rebaixamento do nível freático em 10 cm por dia no estádio 

reprodutivo e também no vegetativo apresentaram as maiores variações em relação à 

testemunha (Figura 20).  
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Figura 20 � Efeito da velocidade de rebaixamento do NF no número relativo de grãos 

produzidos por plantas de soja e de ervilha.  

 

Os resultados obtidos (Figura 20) demonstram que a severidade dos 

efeitos causados pela inundação do solo são proporcionais ao tempo em que as raízes 

permaneceram submersas e variam com a cultura e com estádio de desenvolvimento da 

planta.  Essas observações já haviam sido realizadas por Kamer (1951); Russel, (1959) e 

Kawese, (1981). Os resultados também indicam que a ervilha é mais suscetível à 

inundação do solo durante o estádio reprodutivo. Neste caso, o rebaixamento 

progressivo do NF não evitou os danos causados pelo excesso de umidade no solo 

durante este estádio ao contrário do que foi verificado no estádio anterior ao 

florescimento.  

Os efeitos dos tratamentos no peso de grãos produzidos pelas plantas de 

soja e de ervilha foram evidentes. Em plantas de soja, inundadas durante o estádio 
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reprodutivo (Figura 21), observou-se maior peso de grãos produzidos do que nas plantas 

não inundadas, indicando que certos períodos de inundação podem aumentar o peso de 

grãos. Resultados semelhantes foram observados por Barni, (1976). O peso de grãos não 

foi afetado em plantas inundadas no estádio reprodutivo. Já as plantas inundadas no 

estádio vegetativo, apresentaram significativas reduções no peso de grãos produzidos, 

demonstrando maior susceptibilidade à inundação neste estádio. As plantas submetidas 

aos tratamentos V10 e V20, apresentaram maiores reduções do peso de grãos. 

 

a a aaaa

bbb
c

d

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

V 1 0 V 2 0 V 3 0 V 4 0 V 6 0 R 1 0 R 2 0 R 3 0 R 4 0 R 6 0 T

Pe
so

 d
e 

gr
ão

s d
e 

so
ja

 (g
 p

or
 p

la
nt

a)

Figura 21 � Efeitos dos tratamentos no peso de grãos de soja produzidos por planta           

(g por plantas). Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey 

ao nível de 5% de probabilidade; d.m.s = 6,46. 

 

Em ervilha, o peso de grãos foi afetado pelos tratamentos de forma 

diferente do que o observado em plantas de soja. O peso total de grãos apresentado pelos 

diferentes tratamentos não foi superior ao peso de grãos produzidos pelas plantas não 

inundadas (Figura 22), indicando influências negativas dos tratamentos em ambos 

estádios de desenvolvimento. 
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Figura 22 � Efeitos dos tratamentos no peso de grãos de ervilha produzidos por planta           

(g por plantas). Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey 

ao nível de 5% de probabilidade; d.m.s = 7,35. 

 

Apenas o tratamento V60 não apresentou diferença significativa em 

relação à testemunha. No entanto, o tratamento V60 não difere significativamente dos 

tratamentos V30 e V40, indicando que o estádio vegetativo foi menos afetado quando o 

rebaixamento do nível freático foi efetuado a partir de 30cm por dia. Neste parâmetro, 

ao contrário da soja, a ervilha apresentou reduções significativas em ambos os estádios, 

sendo o reprodutivo o mais afetado. Resultados semelhantes foram obtidos por        

Cannell et al. (1979) e Belford et al. (1980). 

A interferência dos tratamentos no peso do grão (Figuras 22 e 23) poderia 

ser explicada de acordo com as observações do trabalho de Egli et al (1989), onde a taxa 

de crescimento das sementes foi afetada pelo numero de células cotilédones quando o 

fornecimento de assimilados foi reduzido durante o período de formação destas células.  

Além disto, as alterações verificadas nas plantas de soja e ervilha, 

causadas pela deficiência de O2 no solo, podem ser as responsáveis pela redução da 

produtividade de grãos de soja e de ervilha. A senescência das folhas, assim como o 

murchamento e a clorose, verificadas nas plantas de soja e também nas plantas de 

ervilha, reduzem a área fotossinteticamente ativa da planta, afetando a produção final 

das culturas (Wolfe, 1988). O desfolhamento, prejudica a translocação de assimilados, 
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reduzindo a área foliar da planta, também afetando a produtividade                        

(Board & Settimi, 1986 e Board & Tan,1995).  

A indução do florescimento, verificado nas plantas de soja submetidas 

aos tratamentos V.1 e V.2, provocou a formação de menor número de flores e 

consequentemente menor número de nós reprodutivos e de vagens formadas. Resultados 

semelhantes tem sido observados em outros trabalhos onde o número de vagens por nó 

reprodutivo é o componente produtivo mais afetado pela inundação (Belford et al., 1980 

e Heatherly & Pringle, 1991). A formação de vagens parece ser muito sensível a 

variações na capacidade assimilatória durante este período (Board & Harville, 1993). 

A inundação do solo influencia a produção por meio da formação de 

mecanismos similares àqueles apresentados por outras formas de estresse como  o 

espaçamento reduzido entre plantas, a redução da luz e a desfolhação parcial, cujo o 

efeito principal é a redução da taxa de crescimento da cultura (Linkemer et al., 1989). 

Isto demostra que independentemente dos tipos de estresses que 

influenciam a taxa de crescimento da cultura, os efeitos na produção são similares.  

 



 

 

 

 

 

5 CONCLUSÕES  

 

 

Nas condições em que o experimento foi conduzido, a análise dos 

resultados obtidos permitiu concluir que: 

a) A inundação do solo e subsequente rebaixamento do nível freático 

afetaram o crescimento e a produtividade das culturas como evidenciado 

pelas reduções de 13 e 4% na altura das plantas, de 17 e 11% na massa 

seca da parte aérea das plantas, de 25 e 29% no número de vagens, de 27 

e 34% no número de grãos por planta e de 17 e 42% no peso de grãos, 

verificadas em plantas de soja e de ervilha, respectivamente, em 

comparação com as testemunhas. 

b) Os efeitos negativos causados pela inundação do solo, observados na 

densidade de raízes, no número e no peso total de grãos produzidos pelas 

plantas de soja e de ervilha foram proporcionais à duração do período em 

que as raízes permaneceram submersas e variaram com a cultura e com 

estádio de desenvolvimento da planta. 

c) As plantas de soja e ervilha possuem sensibilidade diferente à inundação 

do solo. A soja é mais sensível à inundação do solo principalmente no 

estádio vegetativo e a ervilha é mais sensível à inundação do solo durante 

o estádio reprodutivo. 
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d) A inundação do solo e as velocidades de rebaixamento do nível freático 

não afetaram a produtividade das plantas de soja no estádio reprodutivo. 

Contudo, no estádio vegetativo, as plantas apresentaram reduções  

significativas, de 81 e 40%, respectivamente, quando o rebaixamento do 

nível freático foi efetuado em 10 e 20 cm por dia, em relação à 

testemunha.  

e) A redução da produtividade da ervilha, quando os tratamentos foram 

aplicados no estádio reprodutivo, está relacionada com o período de 

inundação inicial, não havendo interferências das velocidades de 

rebaixamento do nível freático. Entretanto, quando os tratamentos foram 

aplicados no estádio vegetativo, verificaram-se influências da velocidade 

de rebaixamento do nível freático na produtividade das plantas de ervilha. 

A menor redução da produtividade, comparadas com à testemunha, foi 

observada nas plantas submetidas à velocidade de rebaixamento do nível 

freático de 60 cm por dia (13%). As maiores reduções foram verificadas 

no rebaixamento do nível freático de 10 e 20 cm (51 e 50%). 

f) As velocidades de rebaixamento do NF superiores à 30 cm por dia são 

capazes de promover uma adequada aeração do solo, situação observada 

na rápida recuperação das plantas de soja inundadas no estádio 

vegetativo, submetidas ao rebaixamento do NF em 30 cm por dia e 

também no aumento da taxa de transpiração das plantas de ervilha, em 

todos os tratamentos, após o rebaixamento de 30 cm do NF. O maior 

prejuízo à produtividade das culturas foi causado pela velocidade de 

rebaixamento do NF de 10 e 20 cm de profundidade.  
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