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“É um paradoxo a Terra se mover ao redor
do Sol e a água ser constituída por dois
gases altamente inflamáveis. A verdade
científica é sempre um paradoxo, se
julgada pela experiência cotidiana que se
agarra à aparência efêmera das coisas”.
(Karl Marx)
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RESUMO

Aspectos produtivos e fisiológicos de cultivares de feijão irrigado
A cultura do feijão (Phaseolus vulgaris L.) apresenta posição de destaque no
agronegócio brasileiro e na alimentação da população; a manutenção de elevados índices
produtivos está condicionada a utilização da irrigação de forma racional e na escolha adequada
das cultivares. Diante disso, torna-se fundamental o conhecimento das respostas fisiológicas e
produtiva de diferentes cultivares de feijão submetida a três níveis de disponibilidade hídrica.
Tais conhecimentos ainda são pouco difundidos e necessitam de pesquisas para sua melhor
compreensão. O objetivo do presente trabalho foi estudar a resposta dos aspectos produtivos e
fisiológicos de cultivares de feijão com monitoramento e manejo da irrigação diferenciados. O
experimento foi conduzido em condições controladas no Instituto Agronômico do Paraná
(IAPAR), em Londrina, PR com delineamento de blocos ao acaso em esquema fatorial e cinco
repetições, constando de três cultivares de feijão e três níveis de disponibilidade hídrica no
solo, monitorada por tensiômetro instalado a 0,15; 0,20 e 0,30 m de profundidade. Foram
avaliados a fitomassa seca das folhas, caule, legume, parte aérea, raízes e total; rendimento de
grãos e índice de colheita; fotossíntese, concentração interna de carbono no mesófilo foliar,
transpiração e condutância estomática, eficiência da fotossíntese, e eficiência no uso da água
instantânea e extrínseca. Os resultados indicaram variação em relação à produção de fitomassa
seca de folhas, parte aérea, total, rendimento de grãos e índice de colheita, com maiores valores
para a cultivar IAPAR 81 submetida à disponibilidade hídrica total de 463 mm. A cultivar IPR
Tangará apresentou resultado semelhante para característica índice de colheita, nas demais não
apresentou diferença com disponibilidade hídrica total de 463 e 547 mm, considerando as
características citadas anteriormente. Todas as características avaliadas foram menores para a
cultivar IPR Curió, a qual não apresentou diferenças com disponibilidade hídrica total de 329 e
404 mm na produção de fitomassa seca da parte aérea, total, rendimento de grãos e índice de
colheita. O desenvolvimento radicular das cultivares IAPAR 81 e IPR Tangará foram
semelhantes, diferentemente da cultivar IPR Curió que apresentou menor crescimento. Houve
comportamento diferenciado das três cultivares avaliadas e maior capacidade de recuperação
das atividades fisiológicas para as cultivares IAPAR 81 e IPR Tangará em comparação a
cultivar IPR Curió; aos 62 dias após a semeadura, foi observada maior redução nos tratamentos
cujo monitoramento da irrigação foi realizado a 0,30 m de profundidade para as cultivares
IAPAR 81 e IPR Tangará. A cultivar IPR Curió apresentou redução gradativa dessas
características ao longo do ciclo de desenvolvimento. Considerando os resultados conclui-se
que as cultivares de feijão apresentaram resposta diferenciada em relação às características
produtivas e fisiológicas, a maior produção de grãos ocorreu com disponibilidade hídrica
monitorada a 0,20 e 0,30 m de profunidade, as cultivares IAPAR 81 e IPR Tangará
apresentaram capacidade de recuperação das atividades fisiológicas após um período de maior
estresse; a cultivar IPR Curió apresentou menor eficiência no uso da água. A cultivar IAPAR
81 é mais adequada para locais sujeitos à deficiência hídrica e as cultivares IPR Tangará e IPR
Curió serão mais responsivas em sistemas de produção irrigados; não foram observadas
alterações nocivas ao aparato fotossintético das cultivares, em função dos tratamentos.
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris, Disponibilidade hídrica, Umidade do solo
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ABSTRACT

Productive and physiological aspects of beans irrigated cultivars

The bean crop (Phaseolus vulgaris L.) has a prominent position in the Brazilian
agribusiness and food of the population; the maintaining of high production rates is dependent
upon use of irrigation rationally and in choosing suitable of cultivars. Therefore, it is necessary
to know the physiological and productive responses of bean cultivars under three levels of
water availability. Such knowledge is still not disseminated and need research for better
understanding. The aim of this work was to study the response of productive and physiological
aspects of bean cultivars with different monitoring and management of irrigation. The
experiment was conducted in Agronomic Institute of Paraná State (IAPAR) in Londrina, PR
with a randomized block design in a factorial arrangement with five replications, consisting of
three bean cultivars and three levels of soil water availability, monitored by tensiometer
installed 0.15; 0.20 and 0.30 m depth. Were evaluated: dry biomass of leaves, stems, pod, aerial
part, shoots, and total; grain yield and harvest index; photosynthesis, internal carbon
concentration in mesophyll, transpiration, stomatal conductance, photosynthesis efficiency, and
efficiency in the use of instant and extrinsic water. The results indicated variation in relation to
dry biomass production of leaves, aerial part, total, grain yield and harvest index, with higher
values for IAPAR 81 cultivar with total water availability of 463 mm. The IPR Tangará cultivar
showed similar results of characteristics to harvest index but in the other characteristics showed
no difference in total water availability of 463 and 547 mm, considering the characteristics
previously mentioned. All characteristics were smaller to IPR Curió cultivar, which no showed
differences in total water availability of 329 and 404 mm in the dry biomass production of
aerial parts, total grain yield and harvest index. The root development of the IAPAR 81 and
IPR Tangará were similar, unlike IPR Curió cultivar which showed lower growth. There was a
differential behavior of the three cultivars and greater resilience of physiological activities for
IAPAR 81 and IPR Tangará cultivars compared to IPR Curió cultivar; at 62 days after seedling,
greater reduction in irrigation treatments whose monitoring was carried out at 0.30 m depth for
IAPAR 81 and IPR Tangará cultivars was observed. The IPR Curió cultivar showed gradual
reduction of these characteristics throughout the development cycle. Considering the results it
is concluded that the cultivars showed different responses in relation to the productive and
physiological characteristics, the largest grain production occurred with water availability
monitored at 0.20 and 0.30 m depth, the IAPAR 81 cultivars and IPR Tangará showed
resilience of physiological activity after a period of increased stress; IPR Curió cultivar showed
lower water efficiency use. The IAPAR 81 cultivar is more suitable for locations where the
water deficit is frequent and the IPR Tangará and IPR Curió cultivars be more responsive in
irrigation systems production; no changes harmful was observed to the photosynthetic
apparatus of cultivars, independent of the treatments.
Keyword: Phaseolus vulgaris, Water availability, Soil moisture
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1 INTRODUÇÃO

A cultura do feijão (Phaseolus vulgaris L.) apresenta posição de destaque no
agronegócio brasileiro e, sobretudo, na alimentação da população. No Brasil, a produtividade
média foi de 913,00 e 1.033,00 kg ha-1 nas safras 2012/2013 e 2013/2014. O Paraná destaca-se
pela maior produção, no mesmo período citado anteriormente, o estado produziu 658,4 e 808,9
mil toneladas do grão, respectivamente, registrando aumento de 23%. Nesse contexto, Minas
Gerais e Mato Grosso ocupam o segundo e terceiro lugares no ranking produtivo, com
produção de 564,8; 594,4 e 535; 534,1 mil toneladas, considerando as safras de 2012/2013 e
2013/2014 (CONAB, 2014).
Na entressafra, o feijão é uma das principais culturas plantadas na região Central e
Sudeste do Brasil. Um dos fatores diretamente relacionado ao aumento da produtividade dessa
cultura está no uso da irrigação, que quando realizada de forma adequada, supre as
necessidades hídricas da cultura de acordo com a fase fenológica e suas exigências específicas
(ÁVILA et al., 2010). No entanto, o que se observa é o uso indiscriminado da irrigação pela
maioria dos usuários dessa tecnologia, comprometendo os recursos hídricos.
Anualmente, são disponibilizadas no mercado novas cultivares de feijão, com maior
potencial produtivo, resistentes a determinadas doenças, tolerantes a temperaturas elevadas e
com hábito de crescimento determinado ou indeterminado. Essas características são
importantes para o desenvolvimento da agricultura, favorecendo a insersão da cultura em
diferentes sistemas de produção e na abertura e manutenção de novos mercados. Porém, é
crucial entender e conhecer como o manejo da irrigação pode ser utilizado para potencializar a
produtividade do feijão, e quais alterações esse manejo poderá ocasionar considerando o
sistema radicular da cultura. Para aumentar a produtividade agrícola é fundamental manejar
racionalmente o recurso hídrico utilizado na agricultura irrigada, possibilitando economizar
energia e maximizar a produção vegetal por unidade de capital investido. No entanto, a
irrigação precisa ser aplicada dentro de critérios de eficiência e uniformidade, suprindo total ou
parcialmente as necessidades hídricas e específicas de cada cultura.
Segundo Figueiredo et al. (2008), os sistemas de irrigação precisam ser “otimizados”.
Nesse contexto, é necessário considerar as relações de custo e lucratividade que não são
considerados nos programas tradicionais, destinados ao manejo da irrigação, cuja a prática tem
objetivo de maximizar a produtividade; ou seja, irrigar para maximizar o lucro é uma atividade
mais complexa.
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Nos últimos anos a humanidade tem apresentado preocupação constante com políticas
de uso da água, e ainda são insuficientes os estudos direcionados ao seu manejo e as respostas
fisiológicas proporcionadas às culturas. Várias pesquisas direcionadas ao melhoramento
genético de plantas de feijão visando cultivares mais adaptadas às condições ambientais
vigentes, mais responsivas à adubação, resistentes a pragas e doenças, são realizadas. Porém,
nestas pesquisas pouco se considera a irrigação e seus efeitos sobre o crescimento radicular da
cultura, fato este que pode incrementar substancialmente a eficiência do uso da água,
fertilizantes e a produtividade. As raízes, além de atuarem como suporte às plantas, promovem
a absorção de água e nutrientes, devendo receber atenção relevante da pesquisa científica.
Embora o desenvolvimento radicular seja controlado por fatores genéticos, seu crescimento
pode ser influenciado por fatores químicos, físicos e biológicos do solo; devendo ser
consideradas também a temperatura e as práticas culturais como rotação de culturas.
Sendo assim, a hipótese do presente trabalho apoiou-se na seguinte premissa: Se plantas
de feijão apresentam resposta produtiva em função da disponibilidade de água no solo então
existe uma profundidade ideal de monitoramento da agua no solo ideal para expressão do
máximo potencial genético das cultivares, considerando aspectos produtivos e fisiológicos.
Diante disso, o objetivo do presente trabalho foi estudar a resposta dos aspectos produtivos e
fisiológicos de cultivares de feijão irrigado.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Exigência hídrica da cultura do feijão

As culturas necessitam de água para expressão do potencial produtivo. Ucar et al.
(2009) avaliaram a necessidade hídrica da cultura do feijão nas diferentes fases de crescimento
durante dois anos consecutivos na Turquia, e concluíram que o maior rendimento de grãos foi
obtido quando não houve supressão da irrigação em nenhuma das fases fenológicas, alcançando
produtividades de 1.940 e 2.430 kg ha-1; em contrapartida, menores produtividades foram
obtidas com a supressão da irrigação na fase inicial de desenvolvimento e durante o
crescimento vegetativo, proporcionando rendimentos iguais a 170 e 270 kg ha-1, no primeiro e
segundo ano respectivamente. A supressão da irrigação na fase inicial de desenvolvimento,
após a germinação das sementes, não garantiu índices produtivos durante os dois anos de
avaliação. Em outro estudo, variando as lâminas de irrigação, Gomes et al. (2012) relataram
resposta linear para produtividade no cultivo do feijão irrigado, alcançando produtividades de
785 e 2.224kg ha-1 nos tratamentos sem irrigação e com aplicação de 333 mm de água
respectivamente, na região noroeste do estado do Paraná, no ano agrícola de 2010. Em termos
de consumo hídrico, esses resultados corroboram com o preconizado por Doorenbos e Kassam
(1994), que indicam como necessidade hídrica para cultura do feijão valor variável entre 300 e
500 mm.
Conhecer as necessidades hídricas das culturas é tão importante quanto às
características físico – hídricas do solo; assim, é factível identificar a capacidade de uso da água
disponível e sua conversão em produtividade de grãos. Nesse contexto, Santana et al. (2009)
avaliaram o desempenho produtivo do feijão, cultivar Pérola, no sul de Minas Gerais
assumindo diferentes tensões de água no solo. Na condição em que o ensaio foi conduzido, os
resultados sugerem que a tensão de 22 kPa proporcionou produtividade de 2.725,90 kg ha-1.
Quando as plantas foram submetidas à tensão de 30 kPa a produtividade foi de 2.838,75 kg ha1

.
Além do fator disponibilidade hídrica afetar direta e proporcionalmente a produtividade,

geralmente a cultura sofre os efeitos fisiológicos do estresse precocemente. Algumas
características fisiológicas podem ser utilizadas para identificar a resposta das plantas quando
submetidas ao estresse hídrico, permitindo identificar a necessidade de água mais adequada
para o crescimento e produção. Ninou et al. (2012) avaliaram as respostas fisiológicas e
produtivas de duas cultivares de feijão em cinco níveis de irrigação, baseadas na
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evapotranspiração da cultura (Etc) no nordeste da Grécia. Para os regimes de irrigação com 100
e 75% da ETc ocorreu maior rendimento de sementes, área foliar, níveis de clorofila nas folhas
e fotossíntese líquida, em comparação com os menores regimes de irrigação representados
pelos tratamentos 50, 25% da ETc, e 0% (sem irrigação). A eficiência no uso da água também
foi maior para os tratamentos com maior regime de irrigação. Os autores relataram que a
produtividade foi de 1.476,3 e 1.362,3 kg ha-1 nos tratamentos de 100 e 75% da ETc e para os
tratamentos correspondentes a 25 e 0% da ETc as produtividades resultaram em 1.000,3 e 919,4
kg ha-1, respectivamente. Cabe ressaltar que, no tratamento correspondente a 0% da ETc foram
registrados índices pluviométricos iguais a 85,2 mm. No regime de 50%, a produtividade
registrada foi intermediária e igual a 1.362,3 kg ha-1. Em relação aos níveis de clorofila, os
valores foram crescentes conforme eram elevados a porcentagem da irrigação em relação à ETc
e iguais a 38,9 e 28,2 nos tratamentos 100 e 0%, respectivamente. Os índices de área foliar
comparados com o tratamento controle foram de 1,53; 1,48 e 0,82 para os tratamentos irrigados
a 100, 75 e 0% da ETc, respectivamente.
Seguindo a mesma tendência de pesquisa, Bourgault et al. (2010) avaliaram, em casa de
vegetação em Quebec - Canadá os impactos da irrigação em duas espécies de feijão Phaseolus
vulgaris L. e Vigna radiata L. considerando diferentes fatores de depleção de água no solo de
0,45; 0,60 e 0,70; definindo três níveis distintos de estresse hídrico, classificados como:
recomendado, moderado e severo, respectivamente. Observou-se, redução do peso médio das
sementes de 4,20; 1,87 e 0,83 g planta-1, para a espécie Phaseolus vulgaris L. e de 6,10; 3,77 e
2,33 g planta-1 para espécie Vigna radiata L. em três safras consecutivas, respectivamente. As
taxas de fotossíntese foram maiores nas cultivares da espécie Vigna radiata L. em comparação
a espécie Phaseolus vulgaris L. apresentando valores de aproximadamente, 14 e 16,5; 14,1 e
16; 10,1 e 14 µmolm-2s-1, para os diferentes níveis de depleção de água, respectivamente; além
disso, para uma mesma taxa de transpiração para cultivares da espécie Vigna radiata L.
resultaram maiores taxas de fotossíntese, acompanhada de redução na área foliar. Estas
informações sugerem maior capacidade de adaptação para condições de déficit hídrico no solo
e alterações morfológicas visando melhor adaptação às condições de déficit hídrico impostos
pelos tratamentos; consequentemente reduzindo as taxas de transpiração, aumentando a
eficiência no uso da água para essa espécie.
Plantas de feijão apresentam dois mecanismos principais de adaptação às condições de
baixa disponibilidade de água. Um desses mecanismos é a capacidade da planta de desenvolver
um excessivo sistema radicular, com raízes de alta condutividade hidráulica para maior
captação de água. O outro mecanismo é a capacidade de controlar o grau de abertura e de
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fechamento estomático que regula o potencial de água da planta, diminuindo as perdas de água
(SUBARAO et al., 1995). Sistema radicular abundante e não muito profundos, são importantes
para absorção de água e nutrientes; igualmente, esta característica contribui para adaptação das
plantas em condições de deficiência hídrica ou a locais onde os períodos de seca são alternados
com períodos adequados chuva (HO et al., 2005).
Seguindo estas pressuposições, Polanía et al. (2009) estudaram, em casa de vegetação
no Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT – Colômbia) o comportamento de 16
genótipos de feijão em condições de suprimento hídrico próximo a 80% da capacidade de
campo do solo e em condições de déficit (sem irrigação); avaliaram o conteúdo de clorofila,
teor de carboidratos totais não estruturais, área foliar, biomassa da raiz, parte aérea e total. Os
resultados possibilitaram a identificação de três genótipos promissores para regiões de déficits
hídricos frequentes. Nesse trabalho, 93,3% dos cultivares apresentaram aumento nos teores de
clorofila e, no caso dos carboidratos totais não estruturais, a única tendência foi de maiores
concentrações nos ramos, sugerindo menor mobilidade na planta, estas duas variáveis foram
percebidas quando as plantas foram submetidas ao estresse hídrico e comparadas com plantas
sob regime de irrigação plena. Em relação à área foliar, três genótipos destacaram-se em
condições de estresse e outros quatro apresentaram maior plasticidade genética, sobressaindo
em condições de estresse ou submetido à irrigação. Avaliando a biomassa radicular, as maiores
considerações nortearam as cultivares que, em condições de estresse, desenvolveram raízes
mais finas, importantes na absorção de água e nutrientes, devido à elevada área superficial por
unidade de massa.

2.2 Absorção de água pelas plantas

Considerando a agricultura irrigada, é necessário compreender as relações entre a
absorção de água e a produção das culturas, ou seja, como ocorre equilíbrio entre o suprimento
de água pelo solo, visando satisfazer a demanda hídrica proporcionada pela atmosfera. Existem
duas forças que regulam a absorção de água pelas raízes: a força osmótica e as forças
hidrostáticas. Esta última, geralmente é coordenada pelo processo de transpiração. Os processos
osmóticos estão sobre controle das forças de pressão radicular, representados pelo transporte
ativo de solutos ou biossíntese de novos compostos (KNIPFER & FRICKE, 2011). Essas
forças, osmótica e hidráulica, irão atuar quando da ocorrência de um fluxo contínuo de energia
no sistema solo-planta-atmosfera, e do ponto de vista fisiológico, independente da condição
ambiental, destaca-se a função das aquaporinas que tem sido relatada como uma das principais
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proteínas relacionadas ao transporte de água pelas plantas (GASPAR, 2011). O primeiro relato
das aquaporinas, em plantas, foi feito por Maurel (1997) descrita como uma membrana
intrínseca de proteínas encontradas em todos os organismos vivos; estas proteínas facilitam a
passagem de água pelos poros das membranas e consequentemente sua absorção.
Visando quantificar a capacidade de captura de água pelo sistema radicular das plantas
(ϕ), o modelo de King (2003) utiliza a relação entre umidade do solo o comprimento e a
densidade do sistema radicular distribuído nas diferentes camadas do perfil, verticalmente. O
valor (ϕ) calculado é apresentado por uma constante k que expressa algumas condições
ambientais e fisiológicas dos vegetais direcionados aos processos de absorção de água;
consequentemente, valores elevados de k representam culturas com elevada capacidade de
absorção de água para um dado valor de comprimento e densidade de raízes. Estudos
conduzidos por Monti & Zatta (2009), retratando a distribuição do sistema radicular de
diferentes culturas como forma de incrementar os estoques de carbono no solo, concluíram que
plantas de Miscanthus x giganteus, sorgo (Sorghum bicolor L. Moench), cana do reino (Arundo
donax L.) e gramínea da espécie (Panicum virgatum L.) apresentaram valores de k iguais a
2,50; 1,02; 0,54 e 0,31; respectivamente. Nessa sequência, a sensibilidade das plantas à falta de
água é crescente conforme o valor de k aumenta; de forma contrária, plantas com menor valor
de k são capazes de recuperar melhor água disponível no solo.

2.3 Crescimento radicular

Em condições de estresse hídrico, o solo não reduz sua umidade a uma mesma taxa nas
diferentes camadas do seu perfil; inicialmente, a secagem é mais pronunciada superficialmente,
estendendo-se para os perfis mais profundos. Assim, plantas capazes de desenvolver o sistema
radicular em profundidade, usualmente, podem ser mais tolerantes a maiores períodos de seca
(ALSINA et al., 2011). O crescimento radicular é dependente da disponibilidade de água, de
forma que a umidade do solo é fundamental para a atividade metabólica das células radiculares
envolvidas no processo de elongação e crescimento. Quando a raiz desenvolve-se em condições
inadequadas de umidade, suas células perdem a turgescência significativamente e a taxa de
expansão é reduzida. Entretanto, pode ocorrer um ajuste osmótico quando a restrição hídrica é
imposta gradativamente, durante o processo denominado aclimatação; dessa forma, tanto as
raízes como a parte aérea podem manter baixo o potencial hídrico sem perda do turgor ou
degeneração celular (LYNCH & LEIJ, 2012).

25
O crescimento radicular em resposta ao suprimento de água é denominado
hidrotropismo e o desenvolvimento das raízes em relação ao crescimento da parte aérea é
acompanhado da redução do potencial hídrico no solo. As raízes crescem lateralmente em
resposta a umidade do solo e particularmente com alteração do potencial osmótico. O conteúdo
de água determina a resistência do solo e aumenta à medida que o processo de secagem
acentua, conduzindo a uma impedância física ao crescimento radicular, caso a umidade não
seja restabelecida (CASTRO, et al., 2008)
Segundo Wasson et al. (2012), a agricultura precisa caminhar em direção a um menor
uso da água e utilizar cada vez mais àquela armazenada no solo e disponível nas camadas mais
profundas, potencializando a água aplicada pela irrigação ou advinda das chuvas. O aumento
do sistema radicular em profundidade pode ser resultado de maiores taxas de elongação celular,
resultando em raízes mais vigorosas e ou crescidas em ângulo mais reduzido. Essa última
característica, de acordo com Liao et al. (2001); Lynch & Brown (2001) e Lynch (2011), tem
sido utilizada por programas de melhoramento do feijão; porém, visando cultivares com raízes
concentradas na superfície do solo, melhorando a capacidade de absorção de fósforo. Concluise que, o ângulo das raízes podem definir sua profundidade e distribuição. White & Kirkegaard
(2010) destacaram a forte influência da estrutura e umidade do solo. Além disso, para Boyer et
al. (2010), a formação de raízes vigorosas é necessária para a translocação constante de
fotoassimilados provenientes da parte aérea para garantir taxas de crescimento e elongação
celulares; consequentemente, o sistema radicular e parte aérea tornam-se dependentes e o seu
vigor vai promover o desenvolvimento adequado da parte aérea; desse modo fotoassimilados
produzidos serão disponibilizados para as raízes, melhorando o rendimento das culturas.
Utilizando dados históricos de precipitação, Lilley & Kirkegaard (2011) observaram
crescimento de raízes de trigo (Triticum aestivum L.) a uma taxa de 20%, resultando em maior
profundidade e maior eficiência no uso da água disponível em camadas mais profundas; até 0,6
m. O desenvolvimento de raízes em profundidade aumenta o volume de solo explorado e um
maior grau de ramificações é necessário para incrementar a absorção de água e nutrientes. O
maior volume de ramificações está na dependência dos assimilados translocados da parte aérea
em direção às raízes.

2.4 Atributos físico-químicos do solo e o desenvolvimento radicular

O crescimento das raízes pode ser afetado pela qualidade física do solo. Solos
compactados tem alteração na densidade, porosidade e na resistência à penetração,
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influenciando diretamente no desenvolvimento radicular. No caso da soja (Glycine max L.) a
cultura foi influenciada pela compactação do solo e níveis elevados de irrigação; esses fatores
foram determinantes para redução da altura das plantas e da produtividade; essa última foi
máxima quando a resistência do solo à penetração apresentou valor de 0,71 Mpa. Segundo os
autores, o aumento da compactação proporciona aumento no diâmetro das raízes, o que é
prejudicial ao desenvolvimento do sistema radicular (OLIVEIRA et al., 2012).
Considerando ainda os atributos físicos do solo, Freddi et al. (2009) relataram
correlação negativa para os parâmetros matéria seca, densidade e diâmetro das raízes com a
produtividade no cultivo do milho irrigado. Nessa ocasião, a resistência do solo à penetração
nos valores de 1,23 a 1,43 Mpa proporcionaram maior desenvolvimento do sistema radicular,
sobretudo na massa de matéria seca e na densidade de raízes respectivamente. Além da
qualidade física do solo deve-se ressaltar a contribuição que os nutrientes presentes podem
proporcionar ao ambiente radicular, ocasionando mudanças nas características das raízes,
melhorando a nutrição dos vegetais e a produtividade (CHAPMAN et al., 2012).
Outra realidade ambiental que precisa ser considerada é a condição química do solo:
estudo conduzido por Lavres et al. (2009) foi conclusivo em evidenciar alterações na anatomia
e ultraestrutura radicular de três cultivares de soja (Glycine max L.), Santa Rosa, IAC – 15, IAC
– Foscarin 31. Os autores mencionaram que tanto o excesso quanto a deficiência de Mn podem
afetar diferentemente cada genótipo avaliado e que cada genótipo pode apresentar distintas
formas de adaptação. Nesse caso, a dose de 0,5 µ mol L-1 de Mn proporcionou desorganização
dos vasos do xilema nas cultivares Santa Rosa e IAC – 15. Quando as cultivares foram
submetidas à dose de 2,0 µ mol L-1 o diâmetro dos vasos do xilema nas raízes foram superiores
para a cultivar IAC – Foscarin em comparação com as outras duas cultivares estudadas, ou seja,
dependendo do nível de Mn disponível o mesmo pode afetar o diâmetro do sistema radicular
comprometendo o desempenho fisiológico das plantas.
No cultivo do feijão, a prática da calagem pode contribuir para a melhoria do ambiente
radicular: Em estudo conduzido em casa de vegetação por Marques et al. (2004) em Botucatu –
SP concluíram que, o crescimento do sistema radicular das plantas de feijão pode ser
potencializado com a calagem do solo. Nesse ensaio, a cultivar Pérola mostrou-se mais
tolerante à baixa saturação por bases; porém, o máximo crescimento radicular foi observado na
saturação por bases de 43% tanto para a cultivar Pérola como para as cultivares Campeão 1 e
Carioca. Além disso, os autores relataram que a calagem promove maior crescimento da parte
aérea e em condições de acidez elevada as raízes têm diâmetro reduzido e aumentam o
comprimento. Nesse mesmo contexto, Pértile (2011) avaliou o efeito do calcário e resíduo
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alcalino proveniente da indústria de celulose sobre os atributos físicos e químicos do solo, e
relatou que não houve interferência desse insumo na estrutura do solo, e sim benefícios
químicos que conduziram a um maior crescimento das raízes das plantas de feijão. Segundo
Silva et al. (2011), a aplicação de 100 mg dm-3 de Ca favoreceu o crescimento do sistema
radicular e da parte aérea, concomitante à redução da toxidez de alumínio disponível; este
crescimento foi reduzido na concentração de 200 mg dm-3.
Avaliando o crescimento de plantas de feijão, cultivar Pérola, em diferentes potenciais
osmóticos, Coelho et al. (2010) relataram que o crescimento inicial foi afetado. Nesse estudo, a
massa seca de raízes foi menor no potencial de -1,2 Mpa; o maior crescimento radicular foi
observado no potencial de -0,3 Mpa na presença de cálcio. De acordo com os autores, o cálcio
pode potencializar o crescimento das raízes. Este fato é constatado por Yang & Poovaiah
(2003) que defenderam a ideia que o íon Ca2+ pode promover, por meio de proteínas
(calmodulinas), alguns processos celulares relacionados com a reação de plantas a estresses
bióticos e abióticos.
Haydon et al. (2011) inferiram que na expressão de genes relacionados ao transporte de
água, solutos como sacarose, micronutrientes e íons Ca2+ podem contribuir para a interação
entre a parte aérea e as raízes, potencializando o desenvolvimento das plantas. Além do cálcio,
os níveis de fósforo podem afetar o desenvolvimento radicular das plantas de feijão. Nesse
caso, Lana et al. (2006) relataram aumento na matéria seca das raízes em plantas de feijão
quando a dose de P2O5 passou de 24 para 120 mg dm-3, utilizando as cultivares BAT 477,
Carioca MG, Emgopa 201, Jalo Precoce, Pérola, Rosinha, Roxa, Xamego. Em média o
incremento na matéria seca das raízes foi de 44,74%.
Sendo assim, é essencial o conhecimento das exigências nutricionais das cultivares, uma
vez que o processo de salinização poderá ocasionar perdas irreversíveis na lavoura, tais fatores
quando associados a temperaturas elevadas, podem promover efeitos sobre as raízes. Dutra et
al. (2011) concluíram que o aumento da temperatura de 27 para 42ºC associada a aplicação de
100 µmol de NaCl, promoveu redução da matéria seca total em 20,9%, das plantas de feijão.
Nas raízes, houve maior acúmulo de Na, que variou de pouco mais que 1800 mmol Na+ kg-1
para quase 2400 mmol Na+ kg-1 da matéria seca. Aproximadamente, nesse caso, o tratamento
controle, não tratado com NaCl apresentou valores constantes dos níveis de Na em função da
variação da temperatura, qual seja 300 mmol Na+ kg-1 de matéria seca. Sendo assim, as plantas
de feijão tratadas com NaCl apresentam acúmulo de sais nas raízes quando ocorre aumento da
temperatura, reduzindo a matéria seca total.
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2.5 Fotossíntese e fluorescência da clorofila

A fotossíntese é o processo fundamental para a produção das culturas. Em média, 90% da
matéria seca de um vegetal resultam diretamente do processo fotossintético. Tanto absorção
quanto o uso da energia luminosa, podem ser estimados em função da fluorescência da
clorofila, indicando, de acordo com Baker e Rosenqvist (2004) alterações na atividade
fotossintética. Dessa maneira, medidas da fluorescência identificam, rapidamente e de forma
não invasiva, o quanto eficiente está o transporte de elétrons no fotossistema II (PSII) e pelo
fato dessa eficiência estar relacionada à assimilação de CO2 tem conduzido os pesquisadores a
utilizarem parâmetros de fluorescência da clorofila, visando avaliar o desempenho de plantas
em condições controladas, de campo e em laboratório. É citada nas revisões de Baker (2008), a
correlação entre os níveis de fluorescência e alterações na assimilação de moléculas de CO 2;
sendo assim, em algumas circunstâncias a fluorescência pode ser correlacionada às taxas de
fotossíntese; e que, medidas da fluorescência são uma poderosa ferramenta para avaliar o
desempenho fotossintético das plantas e pode ser potencializado quando associado a medidas
de trocas gasosas e temperatura foliar.
Avaliando a eficiência fotoquímica de três cultivares de feijão, submetidas a diferentes
níveis de temperatura (25, 30, 35, 40, 45 e 48ºC) por 1,5 horas 13 dias após a germinação,
Costa et al. (2002) concluíram que, a temperatura de 45ºC aumentou a fluorescência inicial
com decréscimo a 48ºC, nas três cultivares avaliadas. Para as cultivares Carioca e Negro
Huasteco houve queda no valor da fluorescência máxima; fato este, não observado para a
cultivar Epace 10. Os baixos valores registrados para a fluorescência máxima expressam perda
de atividade do (PSII) precedido pela morte das cultivares Carioca e Negro Huasteco e não para
Epace 10, indicando uma possível sensibilidade das duas primeiras cultivares à alta temperatura
e maior tolerância para última. A dissimilaridade de resultados foi marcante também na medida
da eficiência da fotossíntese demonstrando resultados nulos a 48ºC para as cultivares Carioca e
Negro Huasteco e ausência de alteração na cultivar Epace 10, que não apresentou danos ao PSII
em resposta aos tratamentos.
Pesquisando os efeitos do estresse hídrico sobre a fotossíntese Dias et al. (2010),
submeteu plantas de feijão (Phaseolus vulgaris L.) com 21 dias de idade ao estresse hídrico,
três dias após a imposição do estresse foi observado redução na assimilação de CO2 que
passou; em média, de 11para 7µmol CO2 m-2 s-1; considerando a condutância estomática os
valores variaram de 0,35 para 0,15 mol m-2 s-1 acompanhados, também, da redução da
fluorescência para os tratamentos sem estresse e com estresse, respectivamente.
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Ninou et al. (2012) observaram que a assimilação de CO2 variou de 12,7 para
6,8µmol CO2 m-2 s-1 e a condutância estomática de 0,53 para 0,18 molm-2 s-1 quando plantas de
feijão, irrigadas e cultivadas em condição de campo, foram submetidas ao estresse hídrico;
nessa ocasião, as lâminas de irrigação foram baseadas em 100 e 25% da evapotranspiração de
referência, respectivamente. Em estudo conduzido por Thameur et al. (2012), com plantas de
cevada oriundas de duas localidades distintas, Tlalit e Switir, porção meridional da Tunísia,
relataram diferenças na assimilação de CO2 e na condutância estomática das cultivares, quando
variada a oferta de água para o crescimento dessa cultura; assim foi observado que, as
cultivares

procedentes da região de Tlalit foram mais tolerantes às condições de baixa

disponibilidade hídrica, ou seja, crescidos com umidade do solo correspondente a 50% da
capacidade de campo. Como estratégia adaptativa, essa linhagem, reduziu a taxa de assimilação
do CO2, principalmente pelo maior controle dos estômatos e ajustes nos padrões de trocas
gasosas, além disso, esses processos fisiológicos foram acompanhados de modificações
morfológicas das folhas, redução do limbo foliar; em consequência disso, a água disponível foi
utilizada de forma mais eficiente, corroborando com uma estratégia mais elaborada de
adaptação das cultivares oriundas de Tlalit, às condições de estresse hídrico.
A avaliação dos parâmetros fisiológicos podem agregar avaliações quantitativas e
qualitativas, expressando informações precisas que descrevam a condição que se encontra todo
aparato fotossintético da planta, informações essas, capazes de direcionar os pesquisadores na
escolha de cultivares de forma mais assertiva, principalmente, sobre a ótica do estresse
abiótico.

2.6 Efeito da temperatura sobre o desenvolvimento das plantas

Alteração da temperatura, nas esferas globais e locais sempre tem sido relacionada ao
desenvolvimento das plantas visando conhecer os impactos desses efeitos sobre a fisiologia
vegetal, permitindo ao longo dos anos definir com propriedade os melhores locais para o
desenvolvimento das culturas com o intuito de produzir alimentos em maior escala. De acordo
com Luo (2011) a temperatura é um dos maiores fatores ambientais que mais afeta as taxas de
crescimento, desenvolvimento e o rendimento das culturas; além disso, considerando a
fenologia do crescimento vegetal temperaturas específicas são exigidas em função dos estádios
que a planta se encontra sendo prejudiciais, em níveis elevados ou não, principalmente na pré e
pós antese e enchimento de grãos.
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Nesse sentido, Huve et al. (2011) conduziram pesquisa com plantas de feijão
(Phaseolus vulgaris) considerando alterações progressivas da temperatura foliar e seus efeitos
sobre a cinética da fotossíntese e os eventuais danos celulares. Os resultados apresentaram
queda acentuada nas

taxas

de fotossíntese líquida e da fluorescência máxima;

concomitantemente, a elevação da respiração noturna e da fluorescência inicial quando as
temperaturas alcançaram um limiar superior a 38 e 40ºC, respectivamente. Os valores de
fotossíntese líquida variaram de 13,2 para 11,8 µmol m-2 s-1, respectivamente; tendendo a zero
com o incremento da temperatura. A fluorescência máxima variou de 0,43 para 0,38
demonstrando valores menores que este, na medida em que os danos foliares tornaram-se mais
efetivos sobre as células. Em contrapartida, a respiração e a fluorescência inicial, apresentar
incrementos de 1,1 a 1,25 µmol m-2s-1 e de 0,20 0,30 crescente e sucessivamente, na medida em
que, foram impostas maiores temperaturas às folhas; acima de 40ºC. Sabendo-se que os autores
avaliaram a propagação das lesões celulares na medida em que o estresse térmico era
acentuado, os dados foram conclusivos em definir os efeitos da temperatura sobre o aparato
fisiológico em plantas de feijão e o limiar que as plantas, nas condições experimentais, foram
capazes de suportar; ou até mesmo, recuperar frente a gravidade dos danos celulares gerados
pelo aquecimento supraótimo.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Localização e caracterização da área experimental

A pesquisa foi conduzida em casa de vegetação tipo arco, de dimensões de 6,4 m de
largura por 22,5 m de comprimento, totalizando 144 m2 localizada na área experimental do
IAPAR, em Londrina, PR, localizada nas coordenadas geográficas 23°23’S e 51°11’W e
altitude de 585 m, durante o período de janeiro a setembro de 2013. A estrutura é revestida por
policarbonato tratado contra ação de raios ultravioleta, lateralmente; a cobertura composta de
filme plástico de baixa densidade. O sistema de renovação interna do ar é automático e
regulado para manter a temperatura em 25°C durante a condução do experimento, aquecendo
ou resfriando o ambiente.

Figura 1 - Casa de vegetação utilizada para experimentação

3.2 Caracterização física e química do substrato

As características físicas e químicas do substrato (Tabela 1) foram determinadas
seguindo as recomendações da Embrapa (1997) e Raij (2001). O preparo do substrato consititiu
inicialmente no peneiramento de todos componentes a serem utilizados em malha de 10 mm, a
fração de solo utilizado para composição do substrato foi classificado segundo Embrapa (2013)
como Latossolo Vermelho distroférrico ao qual foi incorporado calcário dolomítico (PRNT =
91%) ajustando o valor de V para 70%. Em seguida, foi adicionado a 180 L de solo, 60 L de
areia, 60 L de matéria orgânica (esterco de gado curtido) e 1 kg de fertilizante químico, NPK de
formulação 04-30-10. Todos componentes foram misturados e transferidos para os recipientes.
Depois, as parcelas experimentais foram irrigadas até próximo à capacidade de vaso deixando
incubar os fertilizantes por um período de 30 dias. Na semeadura, foram aplicados uma solução
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de 3 mg dm-3 de Zn (sulfato de zinco) e 50 mg dm-3 de N (uréia) e aos 30 dias após a
emergência das plantas 0,3 g de N (sulfato de amônio) por parcela (POLANÍA et al., 2001).
Tabela 1 - Características físico e química do substrato utilizado no experimento

Análise Química
P

C

pH

(mg dm-3)

(mg dm-3)

496,9

14,45

Al

H + Al Ca

Mg

K

SB

T

V

----------- cmolc dm-3substrato -------------------5,40

0,00 5,34 4,05

Análise Física (%)

1,97 2,35

8,37

SAl

---- % ---

13,71 61,05 0,00

Densidade (g cm-3)

Areia

Silte

Argila

46

9

45

1,70

SB: Soma de Bases; T: Capacidade de Troca de Cátions; V: Saturação por Bases; SAl: Saturação por Alumínio; P
– K: Mehlich I; Ca – Mg – Al: KCl M; pH: CaCl2 0,01 M; C: Walkley – Black

3.3 Controle fitossanitário

Para o controle preventivo da antracnose (Colletotrichum lindemuthianum) e podridão
radicular (Rhizoctonia solani) foi aplicado, no tratamento das sementes, o fungicida Thiram na
dose de 150 mL 100 kg-1 sementes. Durante o desenvolvimento das plantas foram realizadas 12
pulverizações, sintetizadas na Tabela 2:
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Tabela 2 - Produtos fitossanitários aplicados na cultura do feijão durante o período experimental

Dias após

Produto (Ingrediente ativo)

Classe do produto

Dose

6

Tiamethoxan

Inseticida

1,5**

13

Tiamethoxan

Inseticida

1,5**

16

Hidróxido de fentina

Fungicida

1,5**

24

Abamectina

Acaricida

2,0**

26

Tiamethoxan

Inseticida

2,0*

30

Tiofanato metílico + Clorotalonil

Fungicida

2,0*

42

Hidróxido de fentina

Fungicida

1,5**

44

Abamectina + Tiamethoxan

Acaricida/Inseticida

2,0** e 2,0*

51

Hidróxido de fentina

Fungicida

1,5**

Fungicida/Inseticida

2,0**

Fungicida

2,0*

emergência

58
63

Hidróxido de fentina +
Tiamethoxan
Tiofanato metílico + Clorotalonil

* Dose em g L-1 ; **Dose em mL L-1

3.4 Caracterização hídrica do substrato

A curva de retenção de água no substrato foi elaborada seguindo metodologia descrita
em Silva (2010) utilizando cinco recipientes de PVC com capacidade para acondicionar um
volume de 10 dm3 de substrato, sendo este, idêntico ao utilizado no experimento. Na base dos
recipientes foram feitos pequenos orifícios, de forma a possibilitar a drenagem do excesso de
água e secagem do substrato; depois foram todos preenchidos com uma camada 0,02 m de
pedra brita nº1, manta geotêxtil (BIDIM OP – 30), tensiômetro e substrato, nessa sequencia. A
acomodação das frações de substrato foi realizada naturalmente, quando da saturação por
ascensão capilar (Figura 2).
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(A)

(B)

Figura 2 - Caracterização hídrica do solo: (A) Determinação do peso seco, (B) Recipientes sendo saturados por
ascensão capilar, (C) Recipientes saturados com a porção superior fechada pare evitar perda de água por
evaporação

O monitoramento do potencial de água no sistema foi realizado por meio de um
tensiômetro de punção instalado em cada recipiente a 0,15 m de profundidade, por um período
de 70 dias. Depois da saturação, todos recipientes permaneceram em bancada até cessar a
drenagem da água; em seguida foram encaminhados para casa de vegetação sendo aferidos a
massa de solo e os valores de tensão, concomitantemente ao processo de secagem dos
recipientes ao longo do tempo.

Ao final da aquisição de dados as informações foram

organizadas em planilha eletrônica e ajustadas resultando em um modelo matemático
fundamentado na relação entre tensão de água e a umidade do substrato, auxiliares no manejo
da irrigação.

3.5 Tratamentos e delineamento experimental

Os tratamentos foram definidos por três níveis de disponibilidade hídrica no substrato
(θ) baseado em Barbosa et al. (2012), monitorados com tensiômetros instalados nas
profundidades de 0,15; 0,20; e 0,30 m, aplicados em três cultivares de feijão (IAPAR 81, IPR
Tangará e IPR Curió) em delineamento experimental de blocos casualizados, arranjados em
esquema fatorial 3 x 3, com cinco repetições, totalizando 45 parcelas, assim definidos:
I15: Irrigação quando a tensão média foi igual a 30 kPa a 0,15 m de profundidade;
I20: Irrigação quando a tensão média foi igual 30 kPa a 0,20 m de profundidade;
I30: Irrigação quando a tensão média foi igual 30 kPa a 0,30 m de profundidade.
Cada parcela experimental foi constituída por cinco anéis de PVC de 300 mm de
diâmetro e 0,20 m de altura; sobrepostos e unidos com fita adesiva, compondo um recipiente
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único de 1 m de altura preenchido com 70 dm3 de substrato, física e quimicamente
caracterizados na Tabela 1. A seguimentação do recipiente, em cinco partes, permitiu avaliar o
crescimento radicular em profundidade, a cada 0,20 m. A irrigação foi realizada quando os
tensiômetros instalados apresentaram tensão média de 30 kPa, sendo esse valor elevado para a
capacidade de vaso, igual a 5,0 kPa, esse procedimento foi repetido sempre que a tensão do
substrato retornasse as condições de contorno estabelecidas.
As cultivares utilizadas no experimento apresentam as seguintes características:
IAPAR 81: Apresenta ciclo médio da emergência à maturação de colheita de 92 dias, potencial
produtivo de 2.163 kg ha-1 e boa tolerância a altas temperaturas;
IPR Tangará: Apresenta ciclo médio da emergência à maturação de colheita de 87 dias,
potencial produtivo de 3.326 kg ha-1 e tolerância moderada altas temperaturas;
IPR Curió: O ciclo médio da emergência até a maturação de colheita é de 70 dias sendo
classificada como cultivar precoce e potencial produtivo de 3.982 kg ha-1.
Todas cultivares utilizadas foram desenvolvidas pelo Instituto Agronômico do Paraná,
pertencem ao grupo carioca e apresentam porte ereto o que possibilita colheita mecanizada.

3.6 Instalação e montagem do experimento

Após o preparo do substrato o mesmo foi disposto no interior dos recipientes sobre uma
camada de pedra brita de 0,03 m de altura seguido por uma manta de tecido Bidim. A irrigação
inicial ocorreu em todas as parcelas até valores próximos à capacidade de vaso; tensão de 5,0
kPa. Posteriormente, as parcelas foram organizadas no interior da casa de vegetação, segundo o
delineamento estatístico proposto, precedido da semeadura das cultivares (Figura 3).
(A)

(B)

(C)

Figura 3 - Instalação do experimento: (A) Detalhe da parcela experimental e das cinco subdivisões, (B) Vista
parcial do ensaio, (C) Detalhe do tensiômetro instalado na parcela
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3.7 Manejo da irrigação

O sistema de irrigação utilizado foi o gotejamento, por meio de emissores
autocompensante com pressão de serviço de 10 mca e vazão nominal de 7,5 L h-1. Os
gotejadores foram acoplados às linhas de irrigação (tubos de polietileno de 16 mm), das quais
as derivações foram direcionadas para as parcelas, por meio de microtubos, totalizando quatro
pontos de emissão por parcela (Figura 4). Para garantir o suprimento de água adequado em
todas as parcelas experimentais e suporte aos cálculos de lâmina bruta e tempo de irrigação, foi
realizado avaliação da uniformidade de emissão de água pelo sistema de irrigação de acordo
com a eq. (1) descrita em (FAVETTA & BOTREL 2001).
UE = 100(1 − 1,27 × e−0,5 × CVf )

qn
̅
q

(1)

em que:
UE - Uniformidade de emissão %;
e - Número de emissores por planta;
CVf - Coeficiente de variação de fabricação igual a 0,155;
qn - Média das 25% menores vazões,(L h-1);
𝑞̅ - média das vazões, (L h-1) unidades.

(A)

(B)

(C)

Figura 4 - Sistema de irrigação: (A) Vista parcial do sistema de irrigação, (B) Detalhe do
posicionamento dos pontos de emissão de água e tensiômetro, (C) Leitura do tensiômetro e
posicionamento da planta na parcela experimental
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A umidade do solo foi monitorada diariamente por tensiômetros de punção com leituras
realizadas no início da manhã.

A reposição de água nas parcelas fundamentou-se nos

resultados de umidade e na curva de retenção de água no substrato variando as lâminas de
irrigação quando pertinente a cada tratamento, eq. (2 a 4) conforme descrito em (SANTANA et
al., 2009).

LL = (θcc − θatual ) x pi
LB =

T=

LL
𝐸𝑎 × UE

LBmédia × A
e × qa

(2)

(3)

(4)

em que:
LL - Lâmina líquida de irrigação (mm);
θcc - Umidade na capacidade de vaso (0,51 cm3 cm-3);
θatual- Umidade no momento de irrigar (0,42 cm3 cm-3);
pi - Profundidade de instalação do sensor de umidade (mm);
LB - Lâmina bruta de irrigação (mm);
Ea - Eficiência de aplicação de água do sistema de irrigação (0,95);
UE - Uniformidade de emissão (0,9995);
LBmédia - Lâmina média das leituras dos sensores instalados nas diferentes
profundidades (mm);
T - Tempo de funcionamento do sistema de irrigação em cada tratamento (h);
A - Área ocupada por planta (0,07 m2);
e - Número de emissores por planta (1);
qa- Vazão média dos emissores (7,5 L h-1).
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3.8 Avaliações
3.8.1 Aspectos produtivos

Todas as plantas foram cortadas na altura correspondente à superfície do solo e
separadas em folha, caule, vagens e grãos encaminhados para secagem em estufa de circulação
forçada de ar a 60°C até peso constante representando a matéria seca de cada parte e total. Cabe
ressaltar que a colheita dos grãos e o peso foram corrigidos para umidade de 13%, para cada
tratamento e material genético (SIMSEK et al., 2012). O índice de colheita foi determinado
pela relação entre a produção de grãos e a fitomassa total da parte aérea de cada parcela
(BUILES et al., 2011).
O sistema radicular foi avaliado a cada 0,20 m de profundidade até o máximo de 1,0 m.
As avaliações ocorreram aos 92 dias para as cultivares IAPAR 81 e IPR Tangará e aos 77 dias
para IPR Curió, devido à precocidade da cultivar. Esse procedimento consistiu, inicialmente, no
corte dos seguimentos de cada parcela utilizando fio de aço, em seguida, todo volume de
substrato foi peneirado por duas vezes em malha de 3,0 mm e uma vez em malha de 2,0 mm.
Após o processamento, o substrato restante nas peneiras foi depositado em caixas de madeira
sendo retirado as raízes restantes de menor tamanho e diâmetro, por meio de movimentos
circulares. Posteriormente, as raízes foram adicionadas aos seus respectivos tratamentos,
lavados e acondicionado em sacos de papel devidamente identificados, sendo assim secos em
estufa de circulação forçada de ar a 60ºC, até peso constante.

3.8.2 Aspectos fisiológicos

As medidas relacionadas à assimilação líquida de CO2 (A), condutância estomática (gs)
e transpiração (E), foram realizadas com analisador de gases por infravermelho (ADC
Biosciense®) utilizando densidade de fluxo de fótons igual a 1000 µmol m-2 s-1, entre 10:00 –
11:30 h. (PIMENTEL et al., 2011; NINOU et al., 2012). Paralelamente, foi avaliada a
fluorescência máxima do fotossistema II (Fm), e a eficiência do fotossistema II (Fm/Fv)
utilizando-se de um fluorômetro modulado MINI-PAM (Walz, Germany). A fluorescência
inicial (FØ) foi obtida a uma saturação luminosa baixa (<0,1 µmol m-2s-1); em contrapartida, a
máxima fluorescência, foi determinada com um pulso de fótons saturante de 4.000 µmol m-2 s-1
durante 0,3 s ajustado para frequência de 600 Hz. Estes dois parâmetros básicos são
fundamentais para calcular a variação da fluorescência (Fv), (COSTA et al., 2002). De acordo
com o explícito, foi calculada a eficiência fotoquímica do PSII de acordo com a eq.(5).
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PSII =

Fv
Fmax

(5)

em que:
PSII – Eficiência fotoquímica máxima do fotossistema II;
Fv – Variação da fluorescência;
Fmax – Fluorescência máxima.

A amostragem considerou folhas jovens completamente desenvolvidas expostas ao sol
em número de quatro repetições por tratamento no momento precedente às irrigações. Para
avaliação da fluorescência foi necessário que as plantas estivessem adaptadas ao escuro sendo
assim realizadas antes do amanhecer. Todas as avaliações fisiológicas iniciaram 20 Dias Após a
Semeadura (DAS) e ocorreram ao longo do ciclo da cultura aos 20, 35, 47, 62, 72 e 82 (DAS).
De forma complementar, foi determinada a eficiência no uso da água intrínseca e instantânea
(WUE) segundo as eq. (6) e eq. (7) relacionadas nos estudos de (THAMEUR et al., 2012).

WUEintrínseca =

A
gs

WUEinstantânea =

𝐴
𝐸

(6)
(7)

em que:
WUE – Eficiência no uso da água (µmol CO2 mol-1 H2O);
A – Assimilação líquida de CO2 (µmol CO2 m-2 s-1);
gs – Condutância estomática (mol H2O m-2 s-1);
E – Taxa de transpiração (mmol H2O m-2 s-1).

3.9 Análise estatística

Com a finalidade de realizar a análise de variância; inicialmente, foi verificado se as
suposições estatísticas foram satisfeitas para que os efeitos principais fossem aditivos, erros
independentes e distribuídos normalmente, com variâncias homogêneas. As características
avaliadas foram submetidas ao teste de Barlett, e analisadas estatisticamente por meio da
análise de variância desdobrando-as sempre que a interação foi significativa com base no teste
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de Tukey a 5% de probabilidade. O software utilizado para as análises foi o ASSISTAT versão
7.7 Beta (SILVA, 2013).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Monitoramento da temperatura e irrigação

O conhecimento das condições ambientais foi necessário para identificar se o controle
local era satisfatório para atender as necessidades da pesquisa, a Figura 5 representa as
variações da temperatura máxima, mínima e média no interior da casa de vegetação que
registrou ao longo da experimentação valores médios de 27, 18 e 23°C, respectivamente. A
Figura 6 representa a curva de retenção de água no substrato segundo metodologia de Silva
(2010), leituras acima de -75 kPa tornaram-se pouco precisas por estarem na faixa limítrofe de

Temperatura (ºC)

operação pelo tensiômetro e da capacidade de extração das plantas de feijão.
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Figura 5 - Temperatura máxima, mínima e média registrada no interior da casa de vegetação durante a condução
do experimento
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Os resultados relativos à vazão dos emissores utilizados para a experimentação e o valor
médio da vazão em L h-1 (Figura 7) serviram de referência para calcular a uniformidade de
aplicação de água pelo sistema de irrigação conforme equação proposta por (FAVETTA &
BOTREL, 2001). Esta avaliação classificou a uniformidade de aplicação de água como
excelente equivalente a 99,95%. Na Figura 8 são apresentados os resultados da frequencia
acumulada em função das vazões observadas em L h-1, os valores observados estão próximos à
distribuição normal acumulada e segundo as normas estabelecidadas pela ASABE (2008),
100% dos valores estão compreendidos no intervalo de 7,73 a 7,14 segundo a expressão
(q̅ ±3*Sq) que considera a vazão média dos emissores (q̅) e o desvio padrão das vazões
observadas (Sq), conferindo grau de excelência aos emissores utilizados.
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Figura 7 - Vazão obtida pela avaliação de 48 emissores utilizados para irrigação das parcelas experimentais
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Figura 8 - Frequencia acumulada e valores observados das vazões em L h-1 em comparação à distribuição normal
acumulada dos emissores utilizados no experimento
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A Figura 9 representa as informações obtidas por meio da leitura média dos
tensiômetros instalados em cada parcela experimental em diferentes profundidades, convertidos
em umidade base volume ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento das plantas de feijão.
Até os 20 Dias Após Semeadura (DAS) a umidade do substrato foi mantida próxima à
capacidade de vaso; é perceptível o declínio da umidade em todos gráficos (A, B, C e D),
representando a supressão da irrigação para obtenção dos tratamentos. A ascensão dos valores
representa irrigação em regimes diferenciados, retornando a umidade para valores próximos à
capacidade de vaso, equivalente a 0,51 cm3 cm-3.
Ao final do ciclo de produção, as cultivares IAPAR 81 e IPR Tangará com tensiômetro
instalados a 0,15; 0,20 e 0,30 m de profundidade receberam 347; 463 e 547 mm de água, a
cultivar IPR Curió, devido à precocidade apresentada pelo material, os volumes de irrigação
foram menores e iguais a 256; 329 e 404 mm (Figura 10).
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Figura 9 - Resultados da umidade no substrato: (A) Tensiômetro a 0,15 m de profundidade; (B)
A
D
tensiômetro a 0,20 m de profundidade; (C) tensiômetro a 0,30 m de profundidade; (D) B
Agrupamento de todos os resultados e perfil de umidade na capacidade de vaso e a tensão
de 30 kPa
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Figura 10 - Irrigação total aplicada (mm) de acordo com os tratamentos propostos para as três cultivares
de feijão

4.2 Aspectos produtivos

Na Tabela 3 são apresentados os resultados do teste F para os aspectos produtivos
avaliados: Fitomassa seca da folha (FSF), Fitomassa seca do caule (FSC), Fitomassa seca do
legume (FSL), Fitomassa seca da parte aérea (FSPA), Fitomassa seca total da raiz (FSTR),
Fitomassa seca total da planta (FSTP), Rendimento de grãos (RG) e Índice de colheita (IC). Na
Tabela 4 são apresentados os resultados do teste F para Fitomassa seca da raiz (FSR) em
diferentes profundidades.
Tabela 3 - Resultados do teste F para Fitomassa Seca de Folhas, caule, legume, parte aérea, raízes, total da planta,
rendimento de grãos e índice de colheita para três cultivares de feijão submetida a níveis de
disponibilidade hídrica no solo

Fator de Variação

Cultivar

Profundidade do
Tensiômetro

Interação

C.V. (%)

Fitomassa seca da folha

64,17**

15,44**

3,84**

10,50

Fitomassa seca do caule

51,50**

7,77**

1,32 n.s.

10,33

Fitomassa seca do legume

53,84**

8,03**

1,21 n.s.

14,35

Fitomassa seca da parte aérea

82,32**

22,92**

3,46*

9,01

Fitomassa seca total da raiz

40,50**

3,05 n.s.

0,43 n.s.

19,77

Fitomassa seca total da planta

78,75**

20,93**

3,13*

9,34

Rendimento grãos

70,66**

38,02**

5,69**

9,34

Índice de colheita

0,75**

14,32**

3,11*

5,20

* Significativo a 5% de probabilidade, ** significativo a 1% de probabilidade e

n.s.

não significativo
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Tabela 4 - Resultados do teste F para Fitomassa seca da raiz até a profundidade de 1,00 m para três cultivares de
feijão submetida a níveis de disponibilidade hídrica

Fator de Variação

Cultivar

Profundidade do

Interação

Tensiômetro

C.V. (%)

0 – 0,20
31,66 **

2,07 n.s.

0,78 n.s.

18,83

0,72 n.s.

24,65

0,85 n.s.

24,18

0,26 n.s.

34,93

0,17 n.s.

43,29

0,43 n.s.

19,77

0,20 – 0,40
24,03 **

3,42 *
0,40 – 0,60

Fitomassa seca de

29,47 **

2,36 n.s.
0,60 – 0,80

raiz
14,19 **

0,90 n.s.
0,80 – 1,00

24,21**

3,62 n.s.
Total

40,50**

3,05 n.s.

* Significativo a 5% de probabilidade, ** significativo a 1% de probabilidade e n.s. não significativo

Na Tabela 5 são apresentados os resultados médios após o desdobramento estatístico.
Os resultados indicam diferença estatística em função das cultivares e dos níveis de
disponibilidade hídrica no substrato.
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Tabela 5 - Resultados médios para FSF, FSC, FSL, FSPA, FSTR, FSTP, RG e IC para três cultivares de feijão
submetida a níveis de disponibilidade hídrica

Cultivar

Profundidade do Tensiômetro (m)
0,15

0,20

0,30

FSF - Fitomassa Seca Folhas (g)
IAPAR 81

46,58 aB

55,34 aA

55,73 bA

IPR Tangará

48,56 aB

55,78 aB

67,52 aA

IPR Curió

36,04 bA

35,69 bA

39,20 cA

FSC - Fitomassa Seca do Caule (g)
IAPAR 81

39,83 aA

44,91 aA

43,98 bA

IPR Tangará

40,43 aB

45,21 aAB

50,45 aA

IPR Curió

29,50 bA

31,01 bA

32,84 cA

FSL - Fitomassa Seca de Legume (g)
IAPAR 81

29,98 aA

34,91 aA

31,30 aA

IPR Tangará

24,44 aB

31,26 aA

32,45 aA

IPR Curió

15,79 bA

19,26 bA

20,17 bA

FSPA - Fitomassa Seca da Parte Aérea (g)
IAPAR 81

195,62aB

243,82aA

217,84bAB

IPR Tangará

187,80aB

234,51aA

250,60aA

IPR Curió

133,28bB

150,61bAB

164,76cA

FSTP - Fitomassa Seca Total da Planta (g)
IAPAR 81

201,79 aB

251,31 aA

224,97 bAB

IPR Tangará

194,01 aB

240,58 aA

257,34 aA

IPR Curió

136,41 bB

153,85 bAB

169,12 cA

RG - Rendimento de Grãos por Planta (g)
IAPAR 81

79,23 aB

108,66 aA

86,83 bB

IPR Tangará

74,36 aB

102,26 aA

100,18 aA

IPR Curió

51,95 bB

64,64 bA

72,55 cA

IC - Índice de Colheita
IAPAR 81

0,39 aB

0,43 aA

0,39 bB

IPR Tangará

0,38 aB

0,42 aA

0,39 bB

IPR Curió

0,38 aB

0,42 aA

0,43 aA

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade
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4.2.1 Fitomassa seca de folhas (FSF)

A Fitomassa seca de folhas (FSF) apresentada nas Tabelas 3 e 5 demonstra que houve
diferença estatística em relação às cultivares e da disponibilidade hídrica. Para a cultivar
IAPAR 81 a diferença foi de 16,42% comparando o tensiômetro a 0,15 e 0,30 m, em relação ao
tratamento 0,20 e 0,30 m não foram observadas diferenças significativas. A cultivar IPR
Tangará apresentou diferenças entre os tratamentos 0,20 e 0,30 m; este último superior em
17,39%; ou seja na medida em que aumentou-se a disponibilidade de água em camadas mais
profundas do substrato houve incremento na FSF. Considerando a cultivar IPR Curió não foram
observadas diferenças significativas em relação aos tratamentos, esta cultivar apresentou valor
médio de FSF igual a 36,99 g.
Contudo, pode-se observar que a cultivar IAPAR 81 não apresentou incrementos
significativos na FSF quando a disponibilidade de água total variou de 463 para 547 mm
indicando

que

uma

menor

disponibilidade

hídrica

pode

ser

recomendada

sem

comprometimento dessa característica. Caso contrário, foi observado para a cultivar IPR
Tangará, esta apresentou aumento na FSF quando a disponibilidade hídrica variou na mesma
quantidade citada anteriormente apresentando incremento de 17,39%, respeitando esta
condição, pode-se inferir que tal cultivar apresenta maior dependência da disponibilidade
hídrica para manutenção das características produtivas.
A cultivar IPR Curió, ao manter-se sem incremento significativo no valor de FSF pode
ser considerada, como a cultivar que melhor adaptou-se à condição de deficiência hídrica
podendo manter a mesma produção de FSF com disponibilidade hídrica total variáveis de 256 a
404 mm. Larcher (2000) salienta que diferenças na FSF podem ocorrer devido ao acúmulo e
partição de fitomassa seca em plantas de feijão condicionadas à disponibilidade de água no
solo. No estudo conduzido por Oliveira et al. (2008) a FSF foi reduzida quando as plantas de
feijão foram submetidas a disponibilidade hídrica relativa a 20% do Volume Total de Poros
(VTP) no solo durante início da floração até o enchimento de grãos, naquela ocasião a FSF não
alcançou 1,0 g; em contrapartida, com umidade do solo mantida a 60% do VTP, proporcionou
FSF sete vezes maior. Nesse sentido, os resultados aqui apresentados por serem muito
superiores garantem que os processos de melhoramento genético pelos quais as cultivares
utilizadas foram submetidos possibilitam produção, mesmo em condições de maior restrição
hídrica, destaque para as cultivares IAPAR 81 e IPR Curió.
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4.2.2 Fitomassa seca de caule (FSC)

A Fitomassa seca de caule (FSC) não apresentou diferença significativa para a cultivar
IAPAR 81 em relação aos tratamentos (Tabela 5), resultando em valor médio de 42,91 g. Por
outro lado a cultivar IPR Tangará mostrou-se mais sensível aos tratamentos, demonstrando
incremento de valores com disponibilidade hídrica total de 547 mm, superando o tratamento
cuja disponibilidade hídrica total foi de 347 mm, em 15,12%. Essa mesma característica não foi
estatisticamente distinta para a cultivar IPR Curió que apresentou média de 31,12 g
independente da disponibilidade hídrica, nesse caso igual a 256, 329 e 404 mm.
Comparativamente, as cultivares IAPAR 81 e IPR Tangará apresentaram rendimentos
da FSC semelhantes nos tratamentos 0,15 e 0,20 m. A diferença estatística foi expressa no
tratamento 0,30 m com produção 14,71% superior para IPR Tangará. Observou-se diferença
estatística para a cultivar IPR Curió em relação as outras duas cultivares, nessa ocasião, os
valores de FSC foram menores, em 29,49%.

4.2.3 Fitomassa seca de legume (FSL)

A característica Fitomassa seca de legume (FSL) identifica genótipos que não possuem
boa tolerância às condições de menor disponibilidade hídrica (MOLINA et al., 2001). Pode-se
observar com as informações contidas na Tabela 5, que a cultivar IPR Tangará foi a única a
apresentar diferença estatística entre os tratamentos sendo esta, em torno de 24,68%,
considerando o tensiômetro a 0,15 e 0,30 m; cabe ressaltar que para o tratamento 0,20 m não
houve diferença estatística em comparação com tensiômetro a 0,30 m. O contrário foi
observado comparando as duas cultivares com IPR Curió.
Foram observadas diferenças estatísticas entre as cultivares com menores valores para
IPR Curió em comparação as demais. Da mesma forma que o observado para a cultivar IAPAR
81 a IPR Curió não sofreu influência do monitoramento da irrigação nas diferentes
profundidades, não obstante esta apresentou menores valores de FSL em comparação com
IAPAR 81 e IPR Tangará.
Segundo Do Vale et al. (2012), genótipos que se sobressaem em avaliações de FSL
geralmente possuem capacidade de tolerar melhor períodos de supressão hídrica. Deste modo, a
planta mantém um status hídrico suficiente para manutenção dos aspectos produtivos mesmo
em condições de supressão da irrigação. Nesse contexto, os resultados apresentados podem
identificar as cultivares IAPAR 81 e IPR Curió como cultivares, possivelmente mais tolerantes
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à deficiência de água no solo em comparação à cultivar IPR Tangará; este último em função
dos resultados obtidos, pode comprometer a produção de FSL em até 23,28%, quando
submetido a uma menor disponibilidade hídrica.

4.2.4 Fitomassa seca da parte aérea (FSPA)

A Fitomassa seca da parte aérea (FSPA) apresentou maiores valores para a cultivar IPR
Tangará nos tratamentos com tensiômetro a 0,20 e 0,30 m de profundidade, que foram em
média iguais a 234,51 e 250,60 g respectivamente, estes sem diferença significativa (Tabela 5).
No tratamento com tensiômetro a 0,15 m o resultado foi 22,57% menor. Valores intermediários
para essa característica foram obtidos para cultivar IAPAR 81, que apresentou tendência de
maior rendimento de FSPA, no tratamento com tensiômetro posicionado a 0,20 m; seguido dos
tratamentos de 0,15 e 0,30 m, estes dois últimos não apresentaram diferença significativa. Os
valores médios foram de 243,82; 195,62 e 217,84 g, respectivamente.
A cultivar IPR Curió apresentou menores resultados de FSPA dentre as cultivares
estudadas. Esses valores foram crescentes na medida em que se aumentou a profundidade de
monitoramento da água no substrato, nessa condição, os resultados obtidos com tensiômetro a
0,15 e 0,20 m não diferiram entre si estatisticamente; enquanto que a 0,30 m os valores foram
estatisticamente superiores ao de 0,15 m em 19,12 %. Nesse caso, para as profundidades de
0,15; 0,20 e 0,30 m as medias foram iguais a 133,28; 150,61 e 164,76 g; respectivamente.
Pode-se inferir que a cultivar IPR Tangará assume tendência de resposta linear à
produção de FSPA com monitoramento da irrigação em maior profundidade, diferentemente a
cultivar IAPAR 81 que apresenta tendência ao máximo rendimento com monitoramento da
irrigação na profundidade intermediária e disponibilidade hídrica total de 463 mm.
Semelhantemente à cultivar IPR Tangará, porém com menor rendimento de fitomassa, a
cultivar IPR Curió apresentou incremento, para essa característica, quando foram crescentes a
disponibilidade de água às cultivares.

4.2.5 Fitomassa seca total da planta (FSTP)

A Fitomassa seca total da planta (FSTP), resultado da soma da massa de grãos, legume,
caule, folhas e raízes apresentada na Tabela 5, demonstra que a cultivar IAPAR 81 não
apresentou diferença estatística com tensiômetro posicionado a 0,20 e 0,30 m; mas comparando
o tratamento a 0,20 com 0,15 m houve diferença estatística entre ambos. Nesse sentido, com
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disponibilidade hídrica total de 463 mm houve maiores rendimentos da FSTP em comparação
ao tratamento a 0,15 m, quando a disponibilidade hídrica total equivalente a 347 mm; nesse
caso, o incremento foi de 19,70%.
A cultivar IPR Tangará não diferiu estatisticamente com tensiômetro a 0,20 e 0,30 m.
Os resultados de FSTP foram maiores para esses dois tratamentos que em comparação com
0,15 m foram, em média, superiores em 21,35%. Da mesma forma para cultivar IPR Curió as
diferenças significativas também foram observadas entre os dois maiores níveis de
disponibilidade hídrica, 329 e 404 mm, ou seja, para os tratamentos 0,20 e 0,30 m;
respectivamente, se comparado ao tratamento com menor disponibilidade hídrica total,
equivalente a 256 mm e tensiômetro a 0,15 m de profundidade.
Avaliando as diferenças entre as cultivares fica evidente que a cultivar IPR Tangará
apresentou maiores rendimentos com tensiômetro a 0,30 m em comparação com as demais.
Porém, os outros tratamentos 0,15 e 0,20 m a única diferença significativa ficou comprovada
entre as cultivares IAPAR 81, IPR Tangará em comparação à cultivar IPR Curió.
Esses resultados corroboram com as avaliações de Oliveira et al. (2008) onde a cultivar
Capixaba precoce não apresentou diferenças significativas para FSTP com restrição da
irrigação em 60% da capacidade de vaso, resultando em valores médios de 24,0 g; os efeitos de
deficiência hídrica foram evidentes apenas quando a restrição da irrigação alcançou 20% da
capacidade de vaso, com valor médio de 17,0 g; neste contexto, o presente estudo apresentou
condição semelhante na manutenção da disponibilidade de água para as plantas, haja vista que
a irrigação foi mantida com 30% de água disponível e mesmo assim as cultivares alcançaram
altos valores dos componentes de rendimento. Avaliando a tolerância de duas cultivares de
feijão Sayyad e D81083, Emam et al. (2010) relataram efeito da deficiência hídrica quando a
supressão da irrigação foi inferior a 50%, a FSTP foi pouco superior a 4,0 g e 3,0 g por planta
para as duas cultivares, respectivamente.

4.2.6 Fitomassa seca da raiz (FSR)

A característica de tolerância à seca é função do desenvolvimento do sistema radicular.
Cultivares com estas características possuem genes relacionados à capacidade de expansão
radicular prevenindo a cultura de maiores danos produtivos durante longos períodos de
estiagem (ARUNYANARK et al., 2009).
Analisando as informações do teste F para FSR (Tabela 3 e Figura 11) são observadas
diferenças estatísticas com maiores rendimentos de FSR para as cultivares IAPAR 81 e IPR
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Tangará em comparação a IPR Curió. Porém, não houve diferença estatística significativa entre
os níveis de disponibilidade hídrica. Mesmo assim, é possível observar tendência de maiores
valores para os tratamentos cujo sensor de umidade foi posicionado a 0,30 m de profundidade.
Os melhores resultados alcançados por Do Vale et al. (2012), em casa de vegetação,
para essas características foram relatados para as cultivares Pérola, IPR Chopim e IPR Uirapuru
produzindo em média 0,35; 0,31 e 0,29 g de FSR, respectivamente. Estes valores foram
suficientes para indicar tais cultivares como mais tolerantes a períodos prolongados de seca.
Todavia, os resultados apresentados na Tabela 10 indicam que as cultivares avaliadas foram
muito superiores em relação à produção de FSR o que pode facilitar um maior desempenho das
cultivares estudadas em tolerar maiores períodos de supressão hídrica.
Além disso, a não observância de diferença estatística entre os tratamentos indica que
menores lâminas de irrigação podem ser utilizadas, haja vista a capacidade potencial das
cultivares em utilizar a água disponível em um perfil de solo mais profundo, nesse caso 1,0 m.
Por outro lado, nota-se grande diferença entre as cultivares avaliadas com destaque superior
para as cultivares IAPAR 81 e IPR Tangará com média de 6,93 e 6,34 g de FSR e inferior para
cultivar IPR Curió, igual a 3,57 g. Na pesquisa desenvolvida por Oliveira et al. 2008 a maior
produção de FSR total ocorreu com umidade do solo equivalente a 60% do VTP resultando em
2,8 g por planta, quando a umidade do solo foi mantida a 20% do VTP os resultados foram
pouco superior a 0,5 g indicando que nesse caso a cultivar denominada Capixaba não
apresentou tolerância à deficiência hídrica. Novamente, contrastando com os resultados aqui
observados.
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Figura 11 - (A), (B) e (C), Fitomassa seca de raízes (g) de cultivares de feijão em camadas do perfil do
substrato em diferentes níveis de disponibilidade hídrica. (D) Fitomassa seca total de raízes em
função do monitoramento da irrigação a 0,15; 0,20 e 0,30 m de profundidade. Mesma letra
minúscula e maiúscula indicam médias sem diferença estatística entre cultivares e tratamentos,
respectivamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade
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4.2.7 Rendimento de grãos (RG) e Índice de colheita (IC)

Na Tabela 5 são apresentados os resultados dos tratamentos sobre o Rendimento de
grãos (RG) das plantas de feijão. A cultivar IAPAR 81 apresentou maior rendimento no
tratamento cujo tensiômetro estava posicionado a 0,20 m de profundidade equivalente a
23,59%; nos tratamentos com tensiômetro a 0,15 e 0,30 m não foram apreciadas diferenças
significativas. Ou seja, disponibilidade hídrica superior a 463 mm podem representar tendência
na redução do rendimento de grãos para esta cultivar.
O rendimento de grãos também foi diferenciado para a cultivar IPR Tangará.
Analisando os dados contidos na Tabela 5 nota-se diferença estatística entre os tratamentos
0,15 m com os demais, este 26,54% inferior; todavia, comparado àqueles com sensor
posicionado a 0,20 e 0,30 m não foram observadas diferenças entre si. De forma semelhante a
cultivar IPR Curió apresentou rendimento de grãos em média 24,27% inferior, apenas para o
tratamento com tensiômetro a 0,15 m, não diferindo estatisticamente para os tratamentos a 0,20
e 0,30 m.
Comparando o rendimento de grãos entre as cultivares, observa-se que para o
tratamento com tensiômetro a 0,15 m houve correspondência entre as cultivares IAPAR 81 e
IPR Tangará diferentemente da cultivar IPR Curió que apresentou rendimentos inferiores em
média igual a 32,35%. Com tensiômetro a 0,20 m perdurou a mesma diferença estatística,
porém, com maior discrepância, em média igual a 38,71%. Nos tratamentos a 0,30 m houve
diferença significativa entre as três cultivares, sendo que, IPR Tangará apresentou maior
rendimento de grãos seguido por IAPAR 81 e IPR Curió, nesse contexto, as diferenças foram
de 13,33% e 27,58% comparando as cultivares IAPAR 81 e IPR Curió com IPR Tangará.
Diante desses resultados pode-se concluir que as cultivares podem apresentar respostas
produtivas distintas em relação à disponibilidade de água, mesmo pertencendo à mesma
espécie. Nesse experimento, a cultivar IAPAR 81 mostrou-se mais produtiva com
disponibilidade hídrica total de 463 mm e menos produtiva com 347 e 547 mm, permitindo
obter melhores rendimentos com maior economia de água da ordem de 15,34%.
Diferentemente, a cultivar IPR Tangará, resultou em menor produção com disponibilidade
hídrica total de 347 mm apresentando tendência de maiores rendimentos na medida em que a
disponibilidade hídrica foi elevada para 463 e 547 mm. Da mesma forma a cultivar IPR Curió,
esta com habito de crescimento determinado e precocidade apresentou menores rendimentos
quando a disponibilidade hídrica total foi de 256 mm, semelhante à IPR Tangará, houve
tendência em aumentar os rendimentos de grãos com disponibilidade hídrica superiores e iguais
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a 329 e 404 mm, demonstrando que é possível maximizar o uso da água na cultura do feijão
alcançando o mesmo nível de produtividade com disponibilidade hídrica total de 463 mm para
as cultivares IAPAR 81 e IPR Tangará e 329 mm para a cultivar IPR Curió, proporcionando
economia do recurso hídrico na ordem de 15,34 e 18,56%, respectivamente.
De acordo com Allen et al. (2000) os maiores requerimentos hídricos pela cultura do
feijão dependem do clima, solo, cultivar e podem alcançar até 500 mm. Calvache et al. (1997)
relatam requerimentos hídricos de 447 mm enquanto Muñoz-Perea et al. (2007) observaram nas
cultivares Common Pinto, Common Red Mexican, NW 63, Othello, UI 259 e UI 320 que a
irrigação recomendada, sem deficiência foi de 661 e 571 mm, em condição deficiência hídrica
severa, lâminas de irrigação foram iguais a 378 e 201 mm, em dois anos consecutivos de
estudo, 2003 e 2004 respectivamente.
Os resultados do Índice de colheita (IC) apresentados na Tabela 5 foram obtidos ao final
da experimentação. No caso da cultivar IAPAR 81 o maior IC obtido foi para o tratamento com
monitoramento da irrigação a 0,20 m de profundidade sendo igual a 0,43; nos tratamentos 0,15
e 0,30 m não foram observadas diferenças significativas apresentando valor de 0,39. A cultivar
IPR Tangará também apresentou diferença significativa entre os tratamentos sendo superior
para àquele com tensiômetro a 0,20 m de profundidade não sendo observada diferença
estatística entre os tratamentos a 0,15 e 0,30 m. Por último, a cultivar IPR Curió apresentou
diferença estatística somente entre o tratamento 0,15 m dos demais, com valor de 0,38. Nos
tratamentos com tensiômetro a 0,20 e 0,30 não foram observadas diferenças significativas e o
valor foi de 0,43.
Comparando as respostas entre as cultivares, apenas no tratamento 0,30 m nota-se
diferença significativa entre a cultivar IPR Curió e as demais, nessa ocasião esta foi superior
com valor de 0,43. Tais valores de IC corroboram com os resultados de Builes et al. (2011)
avaliando seis cultivares de feijão (BAT 477, Morales, SEN 21, SEN 3, SER 16, SER 21)
submetida a três diferentes níveis de umidade relataram para as cultivares mais tolerantes à
deficiência hídrica (SER 21 e SEN 3) IC variando de 0,24 para 0,54 e 0,38 para 0,51 sem
comprometimento do rendimento de sementes, mesmo em condição de deficiência hídrica.
Diante disto pode-se considerar que as cultivares avaliadas apresentam capacidade de manter os
aspectos produtivos quando submetidos ao desenvolvimento em condições de menor
disponibilidade de água.
Bourgault et al. (2010) concluíram que foi mantido o IC para a cultura do feijão da
espécie Vigna radiata (L.) Wilczek em condição de baixa disponibilidade hídrica,
diferentemente dos resultados para plantas do gênero Phaseolus sp. Nos estudos conduzidos
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por Ninou et al. (2012) os maiores valores de rendimento de grãos foram condicionados
àquelas cultivares que apresentaram florescimento precoce e valores de IC superiores, nesse
estudo o valor do IC foi de 0,37 para a cultivar Borlotto 54,2% superior à cultivar Green Crop,
no presente estudo o maior valor de IC foi para cultivar precoce IPR Curió porém a mesma não
foi a que apresentou maiores rendimentos produtivos.

4.3 Aspectos fisiológicos

4.3.1 Fotossíntese (A)

Os níveis de Fotossíntese líquida (A) apresentaram resposta significativa em função das
cultivares e da disponibilidade hídrica (Tabela 6 e Figura 12). Os maiores valores encontrados
para esta característica ocorreram aos 47 DAS, sobretudo para os tratamentos com sensor de
umidade posicionado a 0,15 e 0,20 m de profundidade, o tratamento a 0,30 m apresentou
valores superiores em diferentes períodos para a cultivar IPR Tangará e IPR Curió sendo estes
ocorrido no estádio inicial do desenvolvimento, ou seja, aos 20 DAS, no caso da cultivar
IAPAR 81 o maior valor de A foi observado aos 47 DAS. Nos primeiros tratamentos, pode-se
considerar que o nível de estresse às plantas foi mínimo, haja vista que os valores médios de A
mantiveram-se variáveis entre 15,57 e 3,39 μmol m-2 s-1 nos estádios iniciais e finais de
desenvolvimento, respectivamente.
De forma oposta, para os tratamentos cujo sensor foi posicionado a 0,30 m de
profundidade observaram-se maiores variações dos níveis de A, comparativamente aos demais
tratamentos. Nesse caso, as plantas demonstram redução drástica dessa característica
principalmente aos 62 DAS, nas cultivares IAPAR 81 e IPR Tangará, tais reduções foram da
ordem de 98,25 e 77,26% em relação a avaliação ocorrida aos 47 DAS.
A cultivar IPR Curió apresentou decréscimo linear com redução de 28,97% para o
mesmo período, citado anteriormente (Figura 12). O decréscimo da fotossíntese é mais intenso
quando os níveis de água disponível às plantas é reduzido (MEDINA et al., 1999).
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Tabela 6 - Teste F para fotossíntese líquida avaliada em três cultivares de feijão submetidas a diferentes níveis de
disponibilidade hídrica

Fator de

Profundidade do

Cultivar

20

2,78 n.s.

1,82 n.s.

1,78 n.s.

6,44

35

0,75 n.s.

0,32 n.s.

3,39*

6,45

Fotossíntese

47

3,71*

9,18**

2,79*

8,88

líquida

62

16,04**

110,79**

13,94**

15,22

72

41,82**

8,69**

21,27**

19,91

82

1,89 n.s.

0,79 n.s.

1,78*

15,16

Variação

Interação

C.V.

DAS

Tensiômetro

* Significativo a 5% de probabilidade, ** significativo a 1% de probabilidade e

n.s.

(%)

não significativo

Ao avaliar o comportamento das cultivares em função da disponibilidade hídrica fica
evidente diversas oscilações ao longo do ciclo de crescimento das plantas, principalmente para
aquelas que apresentaram ciclo tardio (IAPAR 81 e IPR Tangará), alternados entre valores
maiores e menores. Esse comportamento segundo Ribeiro et al. (2004) é típico de indivíduos
cuja capacidade de resiliência e adaptação às variações do ambiente são mais pronunciadas.
Essa característica possivelmente contrasta com alguns estudos que se utilizaram somente da
restrição hídrica, sem realizar reidratação, na cultura do feijão e observaram redução dos
índices fisiológicos superiores aos observados nesse estudo.
De acordo com a Figura 12, observa-se que a cultivar IPR Curió quando submetida a
uma maior oferta de água, com disponibilidade hídrica monitorada a 0,30 m não apresenta
potencial para recuperação das atividades fotossintéticas quando comparado aos tratamentos
cujo a disponibilidade hídrica foi monitorada a 0,15 e 0,20 m de profundidade. Essa resposta
pode indicar maiores danos à cultivar na ocorrência de períodos prolongados de restrição
hídrica em condições de sequeiro ou requerimento de irrigações mais frequentes com o intuito
de preservar maiores níveis de umidade até o perfil de 0,20 m de profundidade.
Por outro lado, quando analisada as respostas das cultivares IAPAR 81 e IPR Tangará
foi observado que as mesmas podem ser dotadas de mecanismos que possibilitam a
recuperação das condições de desenvolvimento após eventos de restrição hídrica e reidratação,
como consequência os danos fisiológicos podem ser amenizados no caso de alguma restrição
hídrica de maior expressão.
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Complementarmente, a cultivar IPR Tangará pode ser considerada entre as três
cultivares avaliadas aquela que melhor recuperou-se de um evento de deficiência hídrica, basta
observar a resposta da cultivar para a característica A no período compreendido entre 47 e 72
DAS (Figura 12). No primeiro período o nível de A encontrava-se adequado, ao
desenvolvimento da planta e igual a 15,27 μmol m-2 s-1, depois decresceram aos 62 DAS
resultado em 3,47 μmol m- 2 s-1 e posteriormente o valor de A alcançou um patamar
semelhante ao observado aos 47 DAS, igual a 13,75 μmol m-2 s-1, isso só foi possível em
virtude das características genéticas da cultivar e dos danos ocorridos ao aparato fotossintético
da planta ser ainda reversível, caso contrário seria letal ao vegetal. Resultado semelhante foi
observado para a cultivar IAPAR 81, porém com capacidade de recuperação das atividades
fotossintéticas em 37,27% em relação ao mesmo período.
Estudos conduzidos por Dias et al. (2010) relatam redução de A em plantas de feijão
submetidas a estresse severo 21 DAS; com umidade do substrato equivalente a 30% da
capacidade de vaso, os valores de A foram em média 36,36% inferiores, acompanhados da
redução da condutância estomática em aproximadamente 53,13% e declínio na atividade
enzimática da Rubisco (RuBP), enzima chave do processo fotossintético, que em condições
ideais de umidade apresentou valor médio de 25,00 e em condição oposta 13,00 µmol m-2 s-1.
Nesse mesmo estudo, a capacidade de regeneração da (RuBP) não foi comprometida, hipótese
comprovada pela não redução da Concentração Interna de Carbono (Ci), no mesófilo, aferida
pelo medidor de gases, que permaneceu aproximadamente igual a 270 µmol mol -1, valor
satisfatório para atividade desta enzima.
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IPR Tangará

A (μmol m-2 s-1)
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aA
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aA
16 aA
bA aA
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bA
aA
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aA
aA
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aB
8
bB
6
aA
bA
4
aA
2
cB
0
20
35
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82

A (μmol m-2 s-1)

IAPAR 81
20
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10
8
6
4
2
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aA
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aA
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bA
aA
aA

Sensor a 0,20 m

aA

bB
abB
bB

20

35
47
62
72
Dias após semeadura

Dias após semeadura
Sensor a 0,15 m

aA
aA

aA
aA
aA

82

Sensor a 0,30 m

IPR Curió
18

aA
aAB
aB

A (μmol m-2 s-1)

14
12
10

14

aA
aA

A (μmol m-2 s-1)

abA
16 aAaA

bB

aB
aAB
aB

8
6

bA
bA
bA

4

12

aA aA aAB

aA aA

aA

10

aA

aB

bB

8
6
4
2

2

0

0
20

35
47
62
72
Dias após semeadura

82

0,15
0,20
0,30
Profundidade do sensor (m)
Média IAPAR 81

Média IPR Tangará

Média IPR Curió

Figura 12 - Variação da Fotossíntese ao longo do ciclo de desenvolvimento das plantas de feijão com
monitoramento da irrigação nas profundidades de 0,15; 0,20 e 0,30 m. Mesma letra minúscula e
maiúscula indicam médias sem diferença estatística entre cultivares e tratamentos, respectivamente
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade

Semelhantemente, ao avaliar duas cultivares de feijão (Borlotto e Green Crop) em
condições de campo por dois anos consecutivos (2008 e 2009) submetidas a quatro regimes
hídricos distintos baseados na reposição hídrica de 0 (sem irrigação); 25; 50; 75 e 100% da
evapotranspiração de referência, Ninou et al. (2012) obtiveram valores de A iguais a 2,1; 6,8;
9,6; 11,1 e 12,7 μmol m-2 s-1; respectivamente. Estes foram acompanhados de uma média de
239,2 µmol mol-1 de Ci em todos tratamentos, indicando que, apesar da supressão hídrica ter
afetado a assimilação do carbono, em nível bioquímico a enzima RuBP teve sua integridade
preservada. Esses resultados corroboram com os apresentados no presente estudo; ao longo do
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ciclo da cultura a média geral para Ci foi de 239,62 µmol mol-1, Tabela 8, indicando que as
variações hídricas no substrato por imposição dos tratamentos não foram suficientes para
degenerar o aparato fotossintético das plantas e provavelmente reduzir a capacidade
regenerativa da RuBP, isto possibilitou às cultivares estudadas regeneração, após um evento de
estresse, nesse caso observado principalmente a partir de 62 DAS para aqueles tratamentos com
disponibilidade hídrica monitorada a 0,30 m de profundidade.
Vários mecanismos são ativados com a supressão hídrica das plantas, tais como:
alterações morfológicas, fechamento estomático, redução da assimilação de carbono dentre
outras, no caso do feijão sob restrição hídrica moderada a atividade da RuBP apesar de ser
afetada a mesma não perde a capacidade de regeneração e; encontrando novamente condições
adequadas à sua atividade a mesma torna-se funcional, caso contrário ocorre degeneração e
completa inativação. A principal consequência dessas respostas à supressão hídrica afeta
diretamente o aparato fotossintético da cultura em maior ou menor intensidade (CASTRILHO
et al., 2001; PARRY et al., 2002; DIAS et al., 2007).
Tabela 7 - Resultados do teste F para Concentração Interna de Carbono no Mesófilo Foliar (Ci) avaliada em três
cultivares de feijão submetidas a níveis de disponibilidade hídrica

Fator de
Variação

Ci

DAS

Cultivar

20

2,46 n.s.

35

Profundidade do

Interação

C.V. (%)

3,25 n.s.

2,16 n.s.

2,86

0,39n.s.

0,73 n.s.

0,32 n.s.

3,78

47

1,69n.s.

6,45**

0,79 n.s.

13,90

62

2,98n.s.

1,00 n.s.

6,01**

13,12

72

24,42**

5,09*

13,23**

25,27

82

0,01n.s.

4,31*

0,0002**

28,51

Tensiômetro

* Significativo a 5% de probabilidade, ** significativo a 1% de probabilidade e n.s. não significativo.
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Tabela 8 - Concentração Interna de Carbono (Ci) em função da profundidade do sensor e dias após a semeadura

Cultivar

IAPAR
81
IPR
Tangará
IPR
Curió

Ci

Profundidade do
sensor (m)

20

35

47

62

72

82

0,15

273,25aA 287,75aA

209,25aA

285,00aA

111,00bA

237,50aA

0,20

269,00aA 284,50aA

240,25aA

319,00aA

197,50aA

170,75aA

0,30

281,25aA 292,50aA

202,25aA

253,75bA 159,25aAB 164,75aA

0,15

280,25aA 289,00aA

232,25aA

278,50aB

24,00cB

239,00aA

0,20

263,25aA 288,75aA

232,50aA

288,75aB

57,00bB

172,75aA

0,30

268,25aA 293,00aA

193,00aA

372,50aA

185,00aA

167,50aA

0,15

279,00aA 291,00aA

260,75aA

284,00aA

237,75aA

..

0,20

276,75aA 282,50aA

253,25aAB 304,50aA

168,25aB

..

0,30

277,25aA 285,50aA

170,25aB

..

201,50aB

241,00bA

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade.

Além disso, os efeitos da restrição hídrica podem ser diferentes dependendo do estádio
fenológico da cultura. Neste estudo, foram observados valores relativamente adequados de A,
principalmente após os eventos de supressão da irrigação naquelas fases de demanda hídrica
elevadas, aos 47 DAS. Porém, a constante reposição de água para reestabelecimento da
umidade próximo à capacidade de vaso permitiram às cultivares recuperação das atividades
fisiológicas independentemente do tratamento aplicado, cabe ressaltar que essa recuperação foi
menos expressiva para a cultivar IPR Curió com disponibilidade hídrica monitorada a 0,30 m
de profundidade.
Brandão et al. (2013) avaliaram algumas características fisiológicas da cultivar de feijão
IPR Colibri em três fases distintas de desenvolvimento: crescimento vegetativo, florescimento e
enchimento de grãos com manejo da irrigação baseada em 100, 75, 50 e 25% da
Evapotranspiração de Referência (ET0) em dois tipos de solo, Nitossolo vermelho distrófico e
Latossolo vermelho. Os autores identificaram maiores níveis de A quando a irrigação foi
realizada com base em 100% da ET0 alcançando valores de aproximadamente 16,0 e 18,0
µmol m-2 s-1, semelhantes aos observados neste estudo inicialmente, durante o desenvolvimento
vegetativo, 13,0 e 9,0 µmol m-2 s-1, na fase de florescimento e 12,0 e 9,0 no enchimento de
grãos, considerando o Nitossolo vermelho distrófico e o Latossolo vermelho, respectivamente.
Em si tratando da irrigação com referência a 25% da ET0 os valores foram próximos de 0,0
µmol m-2 s-1 para os tratamentos desenvolvidos no Nitossolo vermelho distrófico e em média
igual a

12,0 µmol m-2 s-1 para parcelas desenvolvidas em Latossolo vermelho.
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François (2012) avaliou as relações hídricas em plantas de feijão utilizando os mesmos
tratamentos citados anteriormente e relatou redução linear de A quando as plantas foram
irrigadas com 100% em comparação com a irrigação realizada com 25% da ET0, nesse caso, os
respectivos valores foram de 26,77 e 5,9 µmol m-2 s-1.
Ao avaliar cinco cultivares de feijão Santos et al. (2009), submeteram plantas de feijão a
estresse moderado e a reidratação após 10 dias sem irrigação; observaram redução drástica da
A, evidentes entre 8 e 10 dias após a supressão hídrica com valores médios de 15,0 e 3,0 µmol
m-2 s-1 considerando aquelas cultivares com irrigação plena e sob restrição respectivamente;
depois de irrigados novamente, as cultivares apresentaram resultados que confirmaram a
recuperação da capacidade fotossintética, sendo praticamente iguais, com valor médio 13,0
µmol m-2 s-1 nas duas condições de contorno estabelecidas.
Souza et al. (2003) relataram maiores alterações para a cultivar Jalo Precoce. Em
condição de irrigação plena, estresse moderado e no processo de reidratação, esta cultivar
apresentou valores médios de A iguais a 18,0; 10,0 e 12,0 µmol m-2 s-1, respectivamente,
valores estes, reduzidos em comparação às outras cultivares avaliadas Aporé, Jalo 558 e
Guarumbé. Dessa maneira, os resultados sugerem menor adaptação da cultivar Jalo Precoce a
ambientes onde a restrição hídrica seja mais intensa.
Em outro estudo Souza et al. (2005) avaliaram as trocas gasosas ao longo do tempo em
duas cultivares de feijão (Jalo Precoce e Garumbé) durante a irrigação plena, sob déficit e em
regime de déficit hídrico seguido de reidratação, 36 horas após supressão da irrigação. Os
autores concluíram que o período de imposição do estresse hídrico nas duas cultivares reduziu
significativamente os valores de A, que apresentou médias de 15,18; 2,88 e 9,84 µmol m-2 s-1
para a cultivar Jalo Precoce e de 15,50; 4,43 e 7,45 µmol m-2 s-1 para cultivar Guarumbé nos
respectivos tratamentos com irrigação plena, sob déficit e reidratação. Nota-se que, por ocasião
da recuperação dos níveis de A os mesmos não foram reestabelcidos em sua totalidade sendo
mais expressivo para cultivar Jalo Precoce que recuperou sua condição fisiológica de assimilar
CO2 em 54,27% enquanto a cultivar Guarumbé esta recuperação foi de 51,94%.
Semelhantemente ao ocorrido com as cultivares IAPAR 81 e IPR Tangará em menor e maior
intensidade respectivamente, neste estudo.
A maior plasticidade genética das cultivares avaliadas, neste estudo, em regenerar
fisiologicamente após cada evento de irrigação foi fator determinante para manutenção das
taxas de A e Ci sugerindo que tais cultivares possam ser mais tolerantes a ambientes cuja
restrição hídrica seja mais pronunciada, principalmente quando considerada as cultivares
IAPAR 81 e IPR Tangará.
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4.3.2 Transpiração (E) e Condutância Estomática (gs)

A Transpiração (E) das plantas apresentou diferenças significativas entre as cultivares e
em função da disponibilidade hídrica (Tabela 9). Tais diferenças ocorreram em todas
avaliações em função das cultivares, tratamentos e/ou na interação os resultados foram
superiores na fase inicial de desenvolvimento das plantas, entre 20 e 35 DAS em todas
cultivares estudadas e decrescentes ao longo da experimentação (Figura 13). Inicialmente,
quando as plantas apresentavam 35 DAS o tratamento com sensor de umidade posicionado a
0,30 m de profundidade apresentou diferença significativa entre os demais tratamentos com
redução média de 14,89; 13,67 e 11,22% considerando as cultivares IAPAR 81, IPR Tangará e
IPR Curió, respectivamente. As maiores reduções para os níveis de E, foram observadas 62
DAS. Novamente o tratamento com sensor posicionado a 0,30 m de profundidade apresentou
maior diferença. Nesse caso, a cultivar IAPAR 81 e IPR Tangará apresentaram redução de
95,11 e 76,50%, respectivamente. Para a cultivar IPR Curió a diferença foi menos expressiva e
igual a 6,5%, comparando o resultado médio dos tratamentos 0,15 e 0,20 com sensor a 0,30 m
de profundidade. Este período corresponde ao enchimento de grãos, fase em que a planta
demanda mais água, principalmente na camada superficial do solo, onde está concentrado a
maioria das raízes ativas; porém devido às condições impostas neste tratamento, tal perfil
encontrava-se, momentaneamente, com água disponível insuficiente para atendimento das
necessidades hídricas da planta, este cenário foi revertido por ocasião de uma nova irrigação,
elevando os níveis de água disponível correspondente à camada de 0 – 0,30 m para próximo da
capacidade de vaso.
Aos 72 DAS, as variações de E foram distintas entre as cultivares e marcado pela
recuperação dos resultados para as cultivares IAPAR 81 e IPR Tangará. Comparando com os
resultados aos 62 DAS, a cultivar IAPAR 81 apresentou redução de 42,92% para o tratamento a
0,15 m; 10,19% no tratamento a 0,20 m. Em relação ao tratamento 0,30 m pôde-se observar
incremento nos níveis de E em 91,43%. De forma distinta, a cultivar IPR Tangará apresentou
reduções de 73,54 e 64,61% nos tratamentos com sensor a 0,15 e 0,20 m de profundidade,
respectivamente.
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Tabela 9 - Teste F para Transpiração (E) e Condutância Estomática (gs) em três cultivares de feijão submetidas a

Fator de Variação

Cultivar

20

3,67*

35

Profundidade do

Interação

C.V. (%)

0,23n.s.

0,80 n.s.

4,53

0,29 n.s.

10,30**

0,09*

8,72

47

0,25 n.s.

0,74 n.s.

1,17 n.s.

14,91

62

18,06**

175,51**

21,28**

12,87

72

14,76**

21,87**

23,78**

22,72

82

1,20 n.s.

2,97 n.s.

8,51**

12,25

20

4,06*

1,03 n.s.

0,70 n.s.

9,95

35

1,05 n.s.

0,33 n.s.

0,74 n.s.

15,31

Condutância

47

2,42 n.s.

8,84**

3,23*

22,51

Estomática

62

7,29**

57,39**

10,41**

20,86

72

22,97**

40,27**

31,56**

33,13

82

7,41*

2,84 n.s.

1,25 n.s.

30,90

Transpiração

DAS

Tensiômetro

níveis de disponibilidade hídrica
* Significativo a 5% de probabilidade, ** significativo a 1% de probabilidade e n.s. não significativo

Em relação ao tratamento a 0,30 m foi observado o maior nível de recuperação
fisiológica, igual a 91,43 e 82,26% para as cultivares IAPAR 81 e IPR Tangará,
respectivamente. Nesse período, a cultivar IPR Curió apresentou menor variação de E com
valores médios de

1,01 mol m-2 s-1 e, nesta ocasião, indicaram final do ciclo de

produção. As outras duas cultivares aos 82 DAS apresentaram valores de E mínimos e sem
diferenças significativas entre tratamentos e cultivares. Os valores médios observados
corresponderam a 0,13 mol m-2 s-1 para as cultivares IAPAR 81 e IPR Tangará representando a
maturidade fisiológica das parcelas indicando fim do período de crescimento e produtivo
(Figura 13).
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Figura 13 - Transpiração das cultivares de feijão com tensiômetro posicionado a 0,15; 0,20 e 0,30 m de
profundidade. Mesma letra minúscula e maiúscula indicam médias sem diferença estatística entre
cultivares e tratamentos, respectivamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade

A Condutância Estomática (gs) apresentou diferenças estatísticas em relação às
cultivares e da disponibilidade hídrica, aos 20, 47, 62 e 72 DAS (Tabela 9 e Figura 14). O
comportamento das cultivares foi diferenciado para essa característica, aos 20 DAS as
diferenças estatísticas ficaram restritas apenas entre as cultivares. Nesse período destaque para
os valores médios de gs superiores para a cultivar IPR Curió e menores para IAPAR 81 iguais a
0,51 e 0,45 µmol m-2 s-1, a cultivar IPR Tangará apresentou resultado intermediário aos demais.
Aos 47 DAS a cultivar IPR Curió foi a única a apresentar diferença significativa, os resultados
indicaram semelhança nos tratamentos com sensor a 0,15 e 0,20 m de profundidade com media
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de 0,41 µmol m-2 s-1 e redução para o tratamento com disponibilidade hídrica monitorada a 0,30
m de 44,58%.
Aos 62 DAS o comportamento estatístico foi significativo e semelhante para as
cultivares IAPAR 81 e IPR Tangará. Nesse caso, houve diferença entre os tratamentos 0,15 e
0,20 m em relação ao 0,30 m, neste foram observados os menores resultados. Analisando
individualmente a cultivar IAPAR 81 com sensor a 0,15 e 0,20 m de profundidade os
resultados pouco variaram, enquanto que para o sensor a 0,30 m houve decréscimo de 93,85%.
Tal condição refletiu a maior sensibilidade à deficiência hídrica, nas camadas superficiais do
solo (0 - 0,20 m), dessa cultivar durante essa fase fenológica e monitoramento da irrigação
considerando camadas mais profundas (0,30 m). Para a cultivar IPR Tangará houve redução da
gs em todos tratamentos, comparativamente à avaliação anterior; porém sem diferenças
estatísticas com sensor a 0,15 e 0,20 m estes apresentaram média de 0,26 µmol m-2 s-1. Para os
tratamentos a 0,30 m a redução foi de 66,67% em relação à avaliação anterior e de 69,81% para
o mesmo período em relação aos tratamentos a 0,15 e 0,20 m. Na cultivar IPR Curió os valores
da gs foram superiores para o tratamento com tensiômetro a 0,20 m em 36% em relação à
média de daqueles a 0,15 e 0,30 m de profundidade; cabe ressaltar que este último não foi
estatisiticamente distinto em relação aos demais.
No período correspondente a 72 DAS foi observado redução dos valores de gs em todas
cultivares para nos tratamentos com sensor a 0,15 e 0,20 m. A cultivar IAPAR 81 apresentou
maior valor para o tratamento a 0,20 m significativamente distinto quando o tensiômetro
encontrava-se posicionado a 0,15 m. O tratamento a 0,30 m apresentou média igual a
0,09 µmol m-2 s-1, apesar de representar uma recuperação das atividades relativas às trocas
gasosas comparativamente ao resultado anterior não houve diferença estatística entre os
demais. Para a cultivar IPR Tangará houve efeito significativo dos três tratamentos com
destaque para o incremento dos níveis de gs com tensiômetro a 0,30 m; que resultou em valor
semelhante a avaliação ocorrida aos 47 DAS, este incremento foi de 68% em relação aos 62
DAS, estas respostas fisiológicas podem proporcionar maiores índices produtivos em função da
possível redução do estresse hídrico. Apesar da tendência de maior dependência por água entre
as cultivares estudadas a IPR Tangará demonstrou capacidade em tolerar, não somente,
períodos de deficiência hídrica, assim como, promover a recuperação de suas funções
fisiológicas a um nível adequado. Nesse período a cultivar IPR Curió apresentou média de 0,04
µmol m-2 s-1 indicando maturidade fisiológica e encerramento do ciclo produtivo esse mesmo
processo ocorreu para as cultivares IAPAR 81 e IPR Tangará, porém aos 82 DAS.
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Ribeiro et al. (2004) relata que um déficit hídrico prévio pode causar tolerância das
plantas em fases posteriores modificando a resposta dos indivíduos em relação à gs e A; além
disso, o mesmo autor ressalta que este comportamento é dependente das características
genéticas de cada cultivar. A resposta mais comum das plantas em condição de deficiência
hídrica é o fechamento dos estômatos que por sua vez reduzem a quantidade de CO2 disponível
às plantas promovendo redução nas taxas de fotossíntese (SANTOS et al., 2009). De acordo
com Flexas et al. (2006) o fechamento estomático durante um longo prazo provocará limitações
ao desenvolvimento das plantas pelo comprometimento das reações relativas à carboxilação.
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Figura 14 - Condutância estomática de cultivares de feijão com manejo da irrigação em função dos tensiômetros
posicionados a 0,15; 0,20 e 0,30 m de profundidade. Mesma letra minúscula e maiúscula indicam
médias sem diferença estatística entre cultivares e tratamentos, respectivamente pelo teste de Tukey
a 5% de probabilidade
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Avaliando a gs em cinco genótipos de feijão submetido à restrição hídrica e
posteriormente à reidratação Santos et al. (2009) observaram que em condições de deficiência
hídrica a gs apresentou valores mínimos pouco superior a 0,03 mol m-2 s-1 m, todavia quando
irrigados foi possível observar a recuperação das cultivares, nesse caso, a gs media foi superior
a 0,20 mol m-2 s-1, similar aos tratamentos cuja supressão hídrica não ocorreu. Esses resultados
corroboram com os observados nesta pesquisa, comparando-se a cultivar IPR Tangará aos
72 DAS e sensor a 0,30 m de profundidade, o resultado foi superior aos demais tratamentos
com incremento de 3,12 vezes em relação à gs realizada anteriormente, essa resposta fisiológica
é possível desde que seja considerada a reposição hídrica (reidratação) e fase fenológica das
plantas antes do comprometimento de reações vitais ao desenvolvimento vegetal.
Um exemplo disto é descrito por Brandão et al. (2013), os autores relataram que
manejando a irrigação com base em 100% ET0 no estádio fenológico de desenvolvimento
vegetativo, florescimento e enchimento de grãos os valores da gs foram, respectivamente de
0,20; 0,15 e 0,10 mol m-2 s-1 para plantas de feijão desenvolvidas em Nitossolo vermelho
distrófico e de 0,22; 0,10 e 0,07 mol m-2 s-1 naquelas crescidas em Latossolo vermelho. Nesse
mesmo estudo, os valores encontrados para transpiração foram aproximadamente de 1,8; 1,2 e
1,3 no Nitossolo vermelho distrófico e 2,0; 0,8 e 0,9 no Latossolo vermelho.
François (2012) avaliou as relações hídricas em plantas de feijão utilizando irrigação
com base em 25, 50, 75 e 100% ETc e observaram redução linear na gs aos 66 e 69 DAS. Nesse
experimento, o maior valor de gs encontrado foi de 1,36 mol m-2 s-1 em plantas irrigadas a 100%
ETc e o menor para parcelas irrigadas a 25% da ETc equivalente a 0,26 mol m-2 s-1, ou seja,
redução de 80,88% em relação ao tratamento sem déficit de irrigação. A redução da gs foi
acompanhada da transpiração das plantas em média igual a 11,65 mmol m-2 s-1 naquelas
parcelas sob irrigação plena e 8,05 mmol m-2 s-1 nos tratamentos submetidos à uma menor
oferta de água, equivalente a 25% da ETc.
A perda de água das plantas é regulada em função da atividade das células-guardas,
presente nos estômatos, e da elevação das taxas de transpiração nos vegetais, ao longo do dia.
Essa perda deve-se a incapacidade de alguns vegetais absorverem água suficientemente para
repor as demandas do processo transpiratório, que por sua vez, estão na dependência das
necessidades da planta e atmosfera (SHIMAZAKI et al., 2007). Nos estudos conduzidos por
Souza et al. (2005) as cultivares de feijão Jalo Precoce e Guarumbé apresentaram diferenças
significativas quando da imposição do déficit de irrigação e em relação à capacidade de
recuperação medida quando foi realizada reidratação das plantas mantidas durante 36 horas
sem irrigação. Nesse contexto, os resultados alcançados foram de 2,19; 0,46; 2,63 mmol m -2 s-1
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para os parâmetros de E, considerando a cultivar Jalo Precoce e de 5,76 0,80; 1,57 mmol m -2 s-1
para a cultivar Guarumbé no mesmo parâmetro. Em relação à gs os resultados remeteram a
0,130; 0,029 e 0,190 mol m-2 s-1 para Jalo Precoce e 1,06; 0,043 e 0,061 mol m-2 s-1 para
cultivar Guarumbé nas respectivas situações de irrigação plena, sob déficit e reidratação.
Em outra pesquisa, conduzida por Souza et al. (2003) valores de gs e E variaram em
função dos tratamentos de irrigação plena, estresse hídrico moderado e nos tratamentos
submetidos à reidratação, nesse estudo, a cultivar que apresentou menor estabilidade ao estresse
abiótico foi a Jalo Precoce; nesse caso, a gs assumiu os respectivos valores: 0,43; 0,05 e 0,06
mol m-2 s-1, enquanto que, para a cultivar Jalo 558 os resultados foram: 0,60; 0,20; 0,60 mol m-2
s-1, ou seja apesar das cultivares escolhidas sofrerem com o estresse moderado a cultivar Jalo
558 apresentou melhor capacidade de recuperar as funções relativas às trocas gasosas.
De acordo com Taiz & Zeiger (2013), o fechamento dos estômatos é considerado uma
das principais barreiras de recurso dos vegetais contra um evento de estresse por seca seguido
por redução da área foliar e crescimento radicular. O fechamento estomático é uma estratégia
de curto prazo em função da sua alta plasticidade e rapidez.
Ferraz et al. (2012) avaliaram três cultivares de feijão (G2227, CIAT G6490, BAT 477)
com o intuito de conhecer as taxas fotossintéticas (A) e de transpiração (E) dessas cultivares,
em condição do semiárido brasileiro. Os autores relataram valores de A da ordem de 21,3; 19,5
e 19,8 µmol m-2 s-1. Esses foram acompanhados de alterações na Ci, que por sua vez não variou
significativamente nas três cultivares, assumindo valores médios de 277,0 e 289,6 µmol mol -1.
De acordo com Jadoski et al. (2005) a concentração interna de carbono no mesófilo foliar (Ci)
está diretamente condicionada às atividades de fotossíntese, abertura e fechamento estomático,
que por sua vez estão estritamente atreladas às condições ambientais, ou seja, em condições de
estresses abióticos, por exemplo, o fechamento estomático poderá conferir às plantas menor
taxa de assimilação de CO2 (A), caso contrário, a maior abertura dos estômatos poderá
favorecer elevação nas taxas de assimilação de CO2 (A).
Com estes resultados observa-se que as plntas de feijão, dependendo da cultivar, pode
apresentar distintos graus de adaptação ou recuperação a um evento de deficiência hídrica.
Avaliando os resultados da gs e E fica evidente que as cultivares estudadas apresentam forte
tendência em manter a estabilidade de suas funções fisiológicas em condições adversas de
irrigação, reestabelecendo as condições de equilíbrio como observado nas avaliações ocorridas
entre 62 e 72 DAS naqueles tratamentos em que a supressão da irrigação foram mais intensas,
principalmente, destacando-se nesse caso as cultivares IAPAR 81 e IPR Tangará.

69
4.3.3 Eficiência da Fotossíntese (Fv/Fm)

Os resultados da Eficiência da Fotossíntese (Fv/Fm) apresentaram diferença estatística
nas avaliações realizadas aos 62 DAS (Tabela 10). A (Figura 15) representa os resultados
observados ao longo do desenvolvimento das plantas, nela é possível observar que os menores
valores foram obtidos aos 72 e 82 DAS para a cultivar IPR Curió e as cultivares IAPAR 81 e
IPR Tangará todas apresentaram valor médio, ao final do ciclo igual a 0,79. Mesmo reduzido,
de acordo com Schereiber et al. (1994) valores de Fv/Fm entre 0,75 e 0,85 refletem plantas em
bom estado fisiológico.
A literatura internacional relata a utilização da relação Fv/Fm para identificação de
plantas mais ou menos tolerantes à deficiência hídrica. Estudos conduzidos por Saglan et al.
(2011) avaliando quatro cultivares de feijão, identificaram plantas mais tolerantes baseando-se
nos resultados de Fv/Fm. Os resultados não indicaram diferença significativa para nenhuma das
quatro cultivares avaliadas, dez dias após supressão hídrica no estádio de florescimento,
apresentando valor médio de 0,80.
Tabela 10 - Teste F para Eficiência da Fotossíntese (Fv/Fm) avaliada em três cultivares de feijão submetidas a

Fator de

DAS

Cultivar

20

3,79 n.s.

35
Eficiência da
Fotossíntese

Variação

Profundidade do

Interação

C.V. (%)

2,18 n.s.

0,45 n.s.

0,61

1,31 n.s.

0,33 n.s.

0,45 n.s.

0,64

47

0,94 n.s.

5,82 n.s.

0,59 n.s.

0,96

62

23,01**

15,78**

3,03*

1,14

72

1,07 n.s.

0,09 n.s.

0,18 n.s.

6,83

82

0,01n.s.

0,25 n.s.

0,02 n.s.

6,40

Tensiômetro

níveis de disponibilidade hídrica
* Significativo a 5% de probabilidade, ** significativo a 1% de probabilidade e n.s. não significativo.

Resultados semelhantes foram apresentados por Santos et al. (2009) que observaram
constância e similaridade dos resultados entre os tratamentos em que plantas de feijão
submetidas a um nível de estresse hídrico e reidratação por irrigação das parcelas a qual a
supressão hídrica tinha sido realizada. A relação Fv/Fm apresentou resultados médios de 0,80
nas duas condições, indicando ausência de danos ao aparato fotossintético possibilitando às
cultivares avaliadas retornarem à condição inicial estabelecida antes da deficiência hídrica.
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Ao avaliar duas cultivares de feijão (Tiber e Starozagorski) em regime de irrigação
plena e déficit, Razinger et al. (2010) relataram estabilidade nos valores de Fv/Fm que foram em
média iguais a 0,83; este valor foi diferente para a cultivar Starozagorski quando submetida à
deficiência hídrica na terceira semana, registrando valor de 0,80 que retornou à condição inicial
após reidratação.
Todavia, resultados contrários também são comumente relatados e atribuídos à
cultivares de feijão que não apresentam capacidade de contorno em condições de estresse,
como será visto adiante. Segundo Prado & Casali (2006) a redução do carbono no ciclo de
Calvin é a via principal para que a planta possa fazer uso eficiente da energia luminosa, em
períodos de estresse, nessa ocasião, cria-se um excedente de energia que por sua vez
desencadeia uma série de eventos envolvendo todo aparato fotossintético, a sucessão desses
eventos podem garantir aclimatação do vegetal ao novo ambiente, possibilitando alta relação
Fv/Fm ou diminuição nas taxas de fotossíntese (assimilação de carbono e baixa relação Fv/Fm).
Ao avaliar oito cultivares de feijão submetidas à irrigação quando a Evapotranspiração
Acumulada do Tanque Classe A (ETCac) foi de 60 e 110 mm Ghanbari et al. (2013)
encontraram valores discrepantes de Fv/Fm para as condições de estresse hídrico e aqueles
tratamentos onde as plantas foram irrigadas plenamente. Os resultados indicaram valores
médios de 0,66 e 0,86 para tratamentos com e sem deficiência hídrica, respectivamente.
De acordo com Dias et al. (2010) a relação Fv/Fm apresentou redução em seus estudos.
Os valores iniciais encontrados para o feijão aos 21 DAS foram de 0,65 e 0,55 submetidos a
uma saturação luminosa pouco inferior a 200 µmol m-2 s-1 diferindo estatisticamente pelos
tratamentos, com e sem deficiência hídrica; contudo esses valores foram decrescentes na
medida em que a saturação luminosa era elevada até 800 µmol m-2 s-1, a partir desse valor, não
apresentou diferenças estatísticas com saturação superior e equivalente a 1000 µmol m-2 s-1,
quando ocorre fotoinibição. Durante toda experimentação os valores mais reduzidos de Fv/Fm
foram encontrados em tratamentos cuja deficiência hídrica era mais pronunciada sugerindo que,
sob estresse hídrico, plantas de feijão utilizam com menor eficiência a energia luminosa para
manutenção das atividades vitais do vegetal, dissipando energia de diferentes formas,
principalmente calor.
Dessa maneira, considerando as respostas das três cultivares avaliadas, os diferentes
tratamentos e as informações contidas na literatura pode-se afirmar que independente da
disponibilidade hídrica não foi possível detectar alterações no aparato fotossintético suficientes
para o comprometimento do desenvolvimento das plantas que juntamente com a enzima RuBP,
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preservada, garantiram recuperação das plantas de feijão nos momentos em que a
disponibilidade hídrica no substrato foi menor.
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Figura 15 - Resultados da Eficiência da Fotossíntese (Fv/Fm) com monitoramento da irrigação nas
profundidades de 0,15; 0,20 e 0,30 m em três cultivares de feijão. Mesma letra minúscula e
maiúscula indicam médias sem diferença estatística entre cultivares e tratamentos, respectivamente
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade

4.3.4 Eficiência no uso da água instantânea (A/E)

A eficiência no uso da água instantânea (EUAinstantânea) apresentou diferenças
significativas ao longo do desenvolvimento das plantas (Tabela 11 e Figura 16). Para a cultivar
IAPAR 81 não foi observada diferenças estatísticas entre os tratamentos no período de 20, 35, e
47 DAS, apresentando valores médios de 4,21; 4,17 e 6,67 µmol CO2 mmol H2O-1,
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respectivamente. Porém, aos 62 DAS foram observadas diferenças estatísticas entre os
tratamentos com tensiômetro posicionado a 0,15 e 0,30 m de profundidade, nesse caso, superior
para o primeiro em 55,08%. A próxima diferenciação entre tratamentos ocorreu aos 82 DAS
com superioridade do tratamento a 0,30 m em 85,95% comparativamente ao tensiômetro a 0,15
m; nesse período o tratamento a 0,20 m apresentou resultado intermediário.
Tabela 11 - Teste F para Eficiência Instantânea no Uso da Água (EUAinstantânea) em três cultivares de feijão

Fator de Variação

A/E

DAS

Cultivar

20

4,48*

35

Profundidade do

Interação

C.V. (%)

0,94 n.s.

2,52 n.s.

7,55

1,11 n.s.

11,64**

1,36 n.s.

9,74

47

2,28 n.s.

1,13 n.s.

0,03**

13,28

62

11,78**

1,47 n.s.

6,16**

21,63

72

26,49**

10,64**

4,59**

20,64

82

3,92 n.s.

3,41 n.s.

10,65**

25,46

Tensiômetro

submetidas a níveis de disponibilidade hídrica
* Significativo a 5% de probabilidade, ** significativo a 1% de probabilidade e n.s. não significativo

A cultivar IPR Tangará apresentou diferença significativa entre os tratamentos aos 62
DAS, com superioridade do tratamento com tensiômetro posicionado a 0,30 m de profundidade
em 42,27%. Não foram observadas diferenças estatísticas entre os tratamentos a 0,15 m e
0,30 m; nesse mesmo período. Quando as plantas apresentaram 72 DAS a EUAinstantânea foi
superior para o tratamento com tensiômetro a 0,15 m e sem diferença para os tratamentos a
0,20 e 0,30 m, diferentemente da avaliação anterior. Ao final do ciclo de desenvolvimento, 82
DAS, são observados os maiores incrementos nos valores de EUAinstantânea, nesse período os
tratamentos com tensiômetro a 0,15 e 0,30 m não foram distintos estatisticamente, nesse
período o tratamento 0,20 m foi 69,63% superior.
A cultivar IPR Curió apresentou diferença significativa entre tratamentos somente aos
35 DAS com superioridade quando o tensiômetro foi posicionado a 0,30 m de profundidade em
26,82% comparativamente à média obtida nos tratamentos a 0,15 e 0,20 m de profundidade. Os
resultados pouco variaram até o fim do ciclo das plantas quando que foi em média, igual a
4,05 µmol CO2 mmol H2O-1.
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Figura 16 - Eficiência Instântanea no Uso da Água (EUAinstantânea) de cultivares de feijão com manejo da
irrigação em função dos tensiômetros posicionados a 0,15; 0,20 e 0,30 m de profundidade. Mesma
letra minúscula e maiúscula indicam médias sem diferença estatística entre cultivares e tratamentos,
respectivamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade

De foram geral pode-se inferir que alterações da EUAinstantânea podem induzir as plantas
ao aumento da EUAinstantânea. Resultados semelhantes foram observados por Lima et al. (2008)
os autores concluíram que a EUAinstantânea aumenta na medida em que as plantas são submetidas
à menor oferta de água utilizando-a mais eficientemente, nesse estudo, os autores salientaram
que as cultivares avaliadas (Marataoã e Gurgéia) em condição de semiárido brasileiro
submetidas à deficiência hídrica sofreram redução significativa da EUAinstantânea seis dias após a
implantação dos tratamentos, em outra cultivar (Radiante), os efeitos da restrição hídrica foram
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observados a partir do quarto dia com valores médios de 0,11; 0,17 e -0,40 µmol CO2 mmol
H2O-1, porém todas cultivares conseguiram recuperar as atividades fisiológicas após a
reidratação para valores médios de 4,35; 4,33 e 4,27 µmol CO2 mmol H2O-1, respectivamente,
estes valores podem ser considerados satisfatórios para o cultivo do feijão.
Segundo Jaimez et al. (2005) o aumento da EUAinstantânea está relacionado à redução das
taxas de fotossíntese e transpiração; sendo assim a variação desses resultados podem estar
associados desde aos fatores abióticos como àqueles relacionados ao estádio fenológico da
cultura. Independentemente do resultado, o mesmo irá relacionar a quantidade de carbono que a
planta fixa por cada unidade de água que perde. Taiz & Zeiger (2013), concluíram que as trocas
gasosas sofrem influência direta das condições ambientais e que reduções da EUAinstantânea
podem estar fortemente associadas à radiação solar e variações da temperatura e umidade
relativa do ar.

4.3.5 Eficiência no uso da água extrínseca (A/gs)

A Tabela 12 e a Figura 17 apresentam os resultados da eficiência no uso da água
extrínseca (EUAextrínseca) para as três cultivares de feijão submetidas a diferentes níveis de água
no solo. As diferenças estatísticas ocorreram inicialmente entre os tratamentos aos 47 DAS
somente para a cultivar IPR Curió neste período os menores resultados foram observados nos
tratamentos com tensiômetro a 0,15 e 0,20 m de profundidade, sem diferença estatística e
média igual a 42,78; enquanto que no tratamento a 0,30 m houve incremento significativo de
28,83%. Nas avaliações ocorridas aos 62 DAS houve diferenças estatísticas entre as cultivares
e tratamentos. A maior distinção para esta característica foi observada entre as cultivares,
IAPAR 81 e IPR Curió. Considerando os tratamentos, a cultivar IAPAR 81 apresentou
EUAextrínseca superior em 40,79% com tensiômetro a 0,15 m; comparativamente aos tratamentos
a 0,20 e 0,30 m nestes dois últimos a média foi de 24,82 µmol CO2 mol-1 H2O. As outras duas
cultivares estudadas não apresentaram diferenças estatísticas para o mesmo período.
Aos 72 DAS foram observados os maiores incrementos para esta característica. As
maiores diferenças ocorreram para as cultivares IAPAR 81 e IPR Tangará no tratamento 0,15
m e sem diferença naqueles tratamentos com tensiômetro a 0,20 e 0,30 m. Para a cutivar IPR
Curió os resultados indicaram maior EUAextrínseca na fase final de maturação fisiológica sem
diferença significativa entre os tratamentos e semelhante ao comportamento da cultivar IAPAR
81. Possivelmente, o maior nível de estresse ocorreu com as plantas em estádio de maturação
fisiológica o que pode ser uma característica relevante para manutenção do potencial produtivo.
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Comprovando este comportamento ao analisar a Tabela 8, Figuras 12 e 14 nota-se, aos 72
DAS, redução da gs; porém com atividade fotossintética suficiente para continuidade dos
processos de fixação de carbono e conversão da energia luminosa em fitomassa.
Ao final do ciclo de produção, 82 DAS, as cultivares IAPAR 81 e IPR Tangará não
apresentaram

diferença

estatística

entre

os

tratamentos

e

média

de

72,35

e

129,21 µmol CO2 mol-1 H2O, respectivamente.
Tabela 12 - Eficiência no Uso da Água Extrínseca em plantas de feijão em função da profundidade do sensor e da

Fator de
Variação

A/gs

DAS

Cultivar

20

2,97 n.s.

35

Profundidade do

Interação

C.V. (%)

2,92 n.s.

1,53 n.s.

11,02

1,09 n.s.

0,52 n.s.

1,68 n.s.

14,55

47

3,12 n.s.

4,41*

2,04 n.s.

18,80

62

6,43**

6,68**

0,73 n.s.

26,21

72

5,75**

17,32**

10,40**

49,30

82

5,64*

1,67 n.s.

1,61 n.s.

58,18

Tensiômetro

idade das plantas (DAS)
* Significativo a 5% de probabilidade, ** significativo a 1% de probabilidade e n.s. não significativo.

Chaves et al. (2003) concluiu que, durante a fotossíntese plantas submetidas a maior
disponibilidade hídrica fixam menor quantidade de carbono por unidade de água transpirada e
grande parte dos vegetais apresentam tendências em aumentar a EUAextrínseca, quando
submetidos à condição de deficiência hídrica moderada, resultado de uma relação não linear
entre a fotossíntese e a condutância estomática; ou seja, perda de água ocorrendo em maior
intensidade do que o processo de inibição das taxas de fotossíntese.
Estudos conduzidos por Rosales et al. (2012) utilizando duas cultivares de feijão (Pinto
Saltillo e Bayo Madero) em diferentes regimes de estresse hídrico relataram que a primeira
cultivar, devido a maior EUAextrínseca e maior eficiência na fixação de CO2, resistiu melhor a
restrição hídrica. Nesse estudo, os autores relataram que 13 dias após a total restrição hídrica,
não houve diferença significativa na EUAextrínseca, notadamente, as diferenças foram
evidenciadas 22 dias após a restrição hídrica em comparação ao tratamento controle
apresentando valores de 37,1; 60,2; 57,8 e de 35,9; 89,1 e 95,0 µmol CO2 mol-1 H2O; para os
tratamentos com irrigação próximo à capacidade de vaso e redução da disponibilidade hídrica
em 50 e 25%, para cultivares Bayo Madero e Pinto Saltillo; respectivamente, ressaltando que,
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os dois últimos tratamentos não apresentaram diferenças estatísticas entre si perdurando a
diferença dos dois somente em relação ao tratamento controle. Nesse sentido, pode-se inferir
que a cultivar Pinto Saltillo apresenta maior tolerância quando submetida a condições de seca
por superar as limitações impostas pela restrição hídrica à difusão de CO2, provavelmente
devido a maior eficiência na fixação de CO2 (BOTA et al. 2004 e CHAVES, et al. 2009).
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Figura 17 - Resultados da Eficiência do Uso da Água Extrínseca com tensiômetro posicionado a 0,15; 0,20 e
0,30 m em três cultivares. Mesma letra minúscula e maiúscula indicam médias sem diferença
estatística entre cultivares e tratamentos, respectivamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade
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5 CONCLUSÕES

Diante dos resultados, pode-se concluir que:

As cultivares de feijão apresentaram resposta diferencial para as características
produtivas e fisiológicas em função da disponibilidade hídrica ao longo do ciclo;
A maior produção de grãos ocorreu com posicionamento do tensiômetro a 0,20 m para a
cultivar IAPAR 81;
Não foram observadas diferenças significativas na produção de grãos com tensiômetro a
0,20 e 0,30 m de profundidade para as cultivares IPR Tangará e IPR Curió;
As cultivares IAPAR 81 e IPR Tangará apresentaram capacidade de recuperação das
funções fisiológicas (fotossíntese, condutância estomática, transpiração e concentração interna
de carbono no mesofilo foliar) após um período de redução extrema;
Não foram observadas alterações na eficiência da fotossíntese em função dos
tratamentos realizados em nenhuma das cultivares avaliadas;
A maior produção de raízes foi observada nas cultivares IAPAR 81 e IPR Tangará e
menor para cultivar IPR Curió;
A cultivar IPR Curió apresentou menor eficiência no uso da água;
A cultivar IAPAR 81 pode ser recomendada para locais sujeitos a deficiência hídrica,
em contrapartida, a cultivar IPR Tangará e IPR Curió serão mais responsivas em sistemas de
produção irrigados.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As transformações de caráter mundial e a necessidade de desenvolver cultivares cada
vez mais tolerantes às alterações do ambiente é questão de sobrevivência da humanidade,
principalmente quando se trata da obtenção de fontes de proteína com valor mais acessível à
população.
A identificação de cultivares mais tolerantes à deficiência hídrica, em sua maioria, tem
utilizado de metodologias baseadas na supressão total da irrigação realizada em diferentes fases
fenológicas da cultura do feijão, desde 20 DAS até a fase de florescimento, dessa forma, não
são bem caracterizadas a capacidade de recuperação dessas cultivares, haja vista, que cultivares
com elevada capacidade de regeneração sem comprometimento da produtividade, são de
grande valia, não só para a cultura do feijão mas para outras de interesse alimentar. Essa
resposta à deficiência hídrica poderia ser diferente caso a metodologia fosse baseada na
reidratação das cultivares e avaliação; sobretudo das características agronômicas e fisiológicas.
Dessa forma, enfatizamos que os métodos utilizados para a presente pesquisa poderiam
fazer parte dos programas de melhoramento genético, como forma de identificar por meio de
estudos ligados a ecofisiologia vegetal e as relações solo, planta e atmosfera, cultivares
promissoras e aquelas com capacidade de sobrevivência e produção econômica, inserido numa
realidade cada vez mais sustentável e de restrição dos recursos hídricos. Também precisa ser
melhor explorado os resultados da fluorescência da clorofila cada vez mais utilizada por
pesquisadores como ferramenta principal na identificação de estresses da planta, o
conhecimento dessa ferramenta poderá reduzir o tempo na obtenção de cultivares mais
tolerantes à deficiência hídrica ou também ser fundamental na tomada de decisão por ocasião
da

definição

de

parentais

para

cruzamentos

e

obtenção

de

futuras

cultivares.

Complementarmente, são necessários estudos direcionados à restrição da irrigação e
compactação do solo, haja vista, o grau crescente da utilização de máquinas agrícolas nas
lavouras, tais resultados associados às relações hídricas poderão ter impacto sobre o
zoneamento agrícola e definir com maior precisão as cultivares mais recomendadas para as
regiões de cultivo.
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