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RESUMO 

EFEITOS DE DIFERENTES NÍVEIS DE IRRIGAÇÃO 

E DO DÉFICIT HÍDRICO NA PRODUÇÃO DO 

FEIJOEIRO (Phaseolus vulgaris L.) 

VIl 

Autor: Virgilio César de Mello Libardi 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Vinícius Folegatti 

o feijão é um produto de importância mundial na alimentação humana, sendo 

tradicionalmente incorporado no hábito alimentar da população brasileira. A baixa 

produtividade tem sido, principalmente, decorrente de práticas inadequadas de manejo da 

cultura, qualidade da sementes e, escassez de água, notoriamente nas regiões de pouca 

disponibilidade de água ou precipitação pluviométrica irregular. 

O presente trabalho teve com objetivo avaliar o grau de sensibilidade do 

feijoeiro ao déficit hídrico ao longo de seu ciclo e em seu período reprodutivo, através da 

verificação dos seus efeitos na produção e nos componentes de produção. 

O conhecimento destes parâmetros constitui um embasamento importante para a 

escolha e avaliação dos critérios de manejo da cultura irrigada, buscando obter melhor 

resultado da produção em função da disponibilidade e exigência hídrica da cultura. 

Os resultados obtidos permitem concluir que o cultura é sensível ao déficit 

hídrico estabelecido, em relação a situação de irrigação completa ou sem déficit. Verificou-se 

também um efeito significativo da quantidade de água aplicada pelo sistema de irrigação na 

produção de grãos, número de vagens por planta e número de sementes por vagem. 

O estabelecimento de déficit de água na cultura pode ser considerado, desde que 

não proporcione grande alteração no resultado da produção e tome inviável a atividade 

agrícola para atender as necessidades alimentares e gerar excedente para rentabilidade 

econômica do produtor. 



EFFECTS OF DIFFERENT IRRIGATION LEVELS AND 

WATER DEFICITS ON BEAN (Phaseolus vulgaris L.) YIELD. 

V1ll 

Author: Virgilio César de Mello Libardi 

Adviser: Prof. Dr. Marcos Vinícius Folegatti 

SUMMARY 

Bean is a worldwide item in human provisions, traditionally incorporated to the 

feed habits ofthe Brazilian population. Low productivity in bean crops is due to inadequate 

management practices, seed quality and lack of irrigation, where natural rains are not 

regularly available. 

The main objective of this paper is to evaluate the sensitivity of a bean crop to 

water deficits during its growth and reproductive periods, based on final yield and productive 

parameters. 

The knowledge of these productive parameters is the theoretical foundation to 

select and to evaluate water management criteria, focusing on higher economic yields with less 

water. 

With the results obtained, it was possible to conclude that bean crop is sensitive 

to water deficits, compared with full irrigated and non-deficits plots. It was noticed a 

significant effect of the total irrigation depth on the final yield, number of pods per plant and 

number of seeds per podo 

Water deficit can not be established during growth and reproductive periods, 

without resulting significant reductions on the bean yield, that will result to low incomes to 

farmers and low production of food. 



1. INTRODUÇÃO 

o feijão é um produto de importância mundial na alimentação humana, sendo 

cultivado em condições variadas de clima e solo. O Brasil tem posição de destaque na produção 

de feijão, contribuindo com mais de 20% da área total plantada no mundo, apresentando 

também, o maior consumo per capita (Guimarães, 1988). 

O hábito alimentar da população brasileira, aliado à ampla adaptação climática 

do feijão, faz com que esta cultura esteja distribuída por todo o território nacional. Assim 

sendo, o feijão constitui a principal fonte de proteína da população de baixa renda e, apesar 

dessa grande importância econômica e social, a produtividade da cultura ainda é muito baixa. 

A situação de baixo rendimento é provocada por vários fatores, entre eles o uso 

inadequado de variedades em relação às condições edafo-climáticas das regiões produtoras, 

baixo nível de adoção de tecnologias, uso de sementes de baixo vigor, ocorrência de variados 

problemas fitossanitários e oscilações meteorológicas. Neste último caso, verifica-se que a 

variação da disponibilidade de água é um fator importante para a redução do rendimento, dado 

o aparecimento de deficiência hídrica. 

O feijão é tradicionalmente cultivado nas épocas das "águas" e das "secas". Há 

porém, em algumas regiões, uma terceira época, a de "inverno". A safra das "águas" coincide 

com a época em que as precipitações permitem alguma produção sem a prática da irrigação. 

Apresenta como inconveniente o risco de ocorrência de chuvas no período de colheita, o que 

pode comprometer a produção. No caso das safras das "secas" e de "inverno", ambas estão 

sujeitas à ocorrência de períodos secos ao longo de seu desenvolvimento. 
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A maioria das culturas possui períodos críticos quanto à deficiência hídrica, 

durante os quais a falta de água causa os maiores decréscimos na produção final. 

A tolerância ao déficit hídrico é uma característica muito importante em 

qualquer cultivo. Desta forma, é imperativo o conhecimento da resposta de diferentes 

variedades ao déficit hídrico com relação ao período fenológico de maior demanda de água, a 

fim de se adequar um eficiente manejo e planejamento das culturas, assim como dos sistemas de 

rrngação. 

o presente trabalho teve como objetivo avaliar o grau de sensibilidade do 

feijoeiro ao déficit hídrico ao longo de seu ciclo e em seu período reprodutivo, através da 

verificação dos seus efeitos componentes de produção, assim como na qualidade fisiológica de 

suas sementes. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Nas regiões brasileiras produtoras de feijão predominam duas safras: a das 

águas, com plantios de agosto a novembro, e a da seca, de janeiro a março. A partir de 1981 

começou a ter importância a chamada safra de inverno ou de terceira época, com plantios no 

período de maio a julho, e conduzida inteiramente com irrigação (Stone & Moreira, 1986). 

Estes mesmos autores afirmam que, devido aos riscos inerentes às safras das 

águas e da seca, a utilização de insumos por parte dos produtores é muito pequena. Com o 

plantio de inverno, além de se reduzirem os riscos, obtém-se grãos de boa qualidade 

fitossanitária, podendo ser comercializados como sementes, oferta do produto na entre safra e 

facilidade na obtenção de mão-de-obra. 

A irrigação é imprescindível para a produção de inverno, pois o feijoeiro é 

classificado como uma planta sensível ao estresse hídrico, principalmente em virtude da sua 

baixa capacidade de recuperação após o déficit, ao seu sistema radicular pouco desenvolvido 

(Guimarães, 1988) e ao fato de ter uma baixa capacidade fotossintética (Lopez et aI., 1987). 

2.1. Déficit hídrico 

Quando a taxa de evapotranspiração é superior à taxa de absorção de água pelas 

raízes e sua transmissão às partes aéreas da planta, está caracterizado o déficit hídrico 

(Moreira et al., 1988). 

Segundo Kramer (1963), o crescimento dos vegetais está controlado 

diretamente pelo potencial hídrico da planta, e indiretamente pelo conteúdo de água do solo e 

da atmosfera. 



De fato, quando há um adequado suprimento de água no solo, os déficits de 

água na planta podem ocorrer como resultado do aumento da demanda evaporativa para a 

atmosfera. Então, o déficit de água na planta que se desenvolve em uma situação particular, é o 

resultado de uma complexa combinação de fatores do solo, planta e atmosfera. A interação 

destes fatores controla a taxa de absorção e perda de água que, muitas vezes, cria uma situação 

de déficit. 

o estresse hídrico severo limita a produção e a água é um fator crítico que deve 

ser tratado em pesquisa prioritária, pois é imprescindível se conhecer o efeito quantitativo do 

déficit de água ao longo do ciclo fenológico das culturas, a fim de se determinar um manejo 

racional da irrigação (Millar, 1976). 

A maneira como o déficit hídrico se desenvolve na planta é bastante complexo, 

pois afeta praticamente todos os aspectos do crescimento, incluindo modificações anatômicas, 

morfológicas, fisiológicas e bioquímicas. No entanto, os prejuízos causados estão em função 

direta da sua duração e severidade, e do estádio de desenvolvimento da planta em que ele 

ocorre (Kramer, 1983). 

A redução da expansão celular e da taxa fotossintética, devido ao aumento da 

resistência estomática, são alguns dos primeiros processos do crescimento afetados pela 

limitação da disponibilidade de água no solo (Hsiao, 1973). Como conseqüência, as plantas sob 

condições de déficit apresentam, geralmente, um tamanho reduzido e a área foliar, um dos 

principais parâmetros da produção de biomassa, também é diminuída. 

2.2. Efeito da deficiência hídrica no feijoeiro 

Bernardo et a!. (1970) estudaram o efeito de diferentes níveis de tensão de água 

no solo sobre a produção do feijoeiro e concluíram que existem efeitos destes níveis nos fatores 

de produção. 

Alvino et aI. (1988) estudando os efeitos que limitam o rendimento do feijoeiro, 

apresentaram como resultado uma redução de 65% na produção das plantas correspondentes 
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ao tratamento com intervalos longos entre irrigações (a cada 120 rum de evaporação do tanque 

Classe A), quando comparado ao tratamento em que as irrigações eram efetuadas a cada 15 

rum de evaporação do tanque Classe A. Também concluíram que no tratamento em que os 

intervalos foram maiores, ou seja, menor disponibilidade hídrica, ocorreram reduções na ordem 

de 52%, 13% e 16% para o número de vagens por planta, número de sementes por vagem e 

peso de 1 00 sementes, respectivamente, quando comparado ao tratamento de maior 

disponibilidade de água. 

Nuftez-Barrios (1991) revelou que sob condições de pouca disponibilidade de 

água, os feijoeiros apresentam uma floração precoce e o enchimento de grãos ocorre em tempo 

mais curto que o normal, acarretando numa senescência pré-matura. 

Períodos de alta demanda evaporativa durante a fase reprodutiva do feijo eiro, 

provocam sérios problemas no desenvolvimento dos frutos, originando vagens de pequeno 

comprimento, com reduzido número de sementes e uma acentuada tendência ao 

desenvolvimento pré-maturo das mesmas. Estes fenômenos ocasionam severas perdas na 

quantidade e qualidade do produto (Favaro & Pilatt~ 1988). 

Lopez et al (1987), analisando os efeitos do déficit hídrico sobre o feijoeiro, 

concluíram que o número de folhas e de vagens foi sensivelmente reduzido pela deficiência de 

água ao longo do ciclo da cultura; o déficit hídrico reduziu também a altura média das plantas, 

enquanto que as plantas que não foram submetidas ao déficit tiveram o alongamento do caule 

favorecido. 

Aparentemente, o fator de produção do feijoeiro mais sensível ao déficit hídrico 

é o número de vagens por planta. Talvez isto esteja relacionado ao vingamento das flores e à 

viabilidade dos grãos de pólen. 

Uma estreita associação entre as variações do conteúdo relativo de água do 

tecido foliar e a viabilidade do pólen, foi mostrada pela correlação positiva e altamente 

significativa (r=0,97) entre estes fatores (Weaver & Timm, 1988). 



6 

Favaro & Pilatti (1988), estudando o efeito da temperatura e do déficit hídrico 

nos componentes de rendimento do feijoeiro, encontraram comprimentos médios de vagens de 

12,5; 11,3; 10,7 e 10,1 cm para os tratamentos em que, ao final do desenvolvimento das 

vagens, o potencial matricial da água no solo era de -0,5; -0,8; -1,2 e -1,4 MPa, 

respectivamente. Os mesmos autores encontraram, para os mesmos potenciais, 4,1; 3,0; 2,8 e 

1,9 sementes por vagem, respectivamente. 

2.3. Déficit (enológico em feijoeiro 

Cada cultura possui um grau de sensibilidade à deficiência de água, para cada 

um de seus estádios fenológicos, sendo o estádio de maior sensibilidade, ou o período crítico, 

aquele no qual a falta d'água acarreta em maiores declínios na produção final (Stone & Moreira, 

1986). 

Para o feijoeiro, o déficit de umidade no período que se estende da floração ao 

início da formação das vagens é, segundo Doorenbos & Pruitt (1975), o que mais acarreta 

perdas na produtividade, sendo seguido pelos déficits na pré-floração e na fase de maturação 

dos grãos. 

De fato, Garrido et aI. (1979) encontraram maior declínio na produção quando o 

déficit ocorreu durante as fases de floração tardia e formação de vagens. 

Kattan & Fleming (1956), ao trabalharem com níveis de água na cultura do 

feijão, concluíram que é de fundamental importância, para se ter uma produção ótima, a 

manutenção de uma umidade disponível no solo durante o período que vai do florescimento ao 

desenvolvimento das vagens. 

Para Nemeskéri (1987), as plantas de feijão necessitam de maiores quantidades 

de água no início do florescimento e durante o período de enchimento de grãos. 
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De forma não muito diferente, Oliveira (1987) concluiu que, em termos de 

produção de grãos, o déficit hídrico foi mais evidenciado quando ocorreu durante a fase de 

frutificação. 

Gunton & Evenson (1980) trabalhando com estresse hídrico em feijão, relataram 

que a produção foi reduzida em até 40% quando o déficit ocorreu durante o florescimento. 

Dubetz & Mahale (1969), estudando o efeito da deficiência de água sobre o 

feijoeiro em três fases do ciclo reprodutivo, observaram que as plantas submetidas a uma 

tensão de 0,78 MPa durante as fases de pós-floração, pré-floração e floração, tiveram uma 

queda de produção da ordem de 35,53 e 71 %, respectivamente. 

Magalhães et aI. (1979) estudaram os efeitos do déficit fenológico de água sobre 

a produção do feijão, e concluíram que o período mais crítico foi do início da floração à plena 

floração, no qual níveis de potencial matricial de -50 kPa causaram 36,85% de redução nos 

rendimentos. Encontraram um menor número de vagens por planta no tratamento em que o 

déficit se dava na fase do início da floração à plena floração, o qual também apresentou menor 

produção de grãos. Não encontraram, porém, diferenças significativas, ao nível de 5% de 

probabilidade pelo método de Duncan, nos números de grãos por vagem, nos nove tratamentos 

utilizados. 

Vieira et al. (1990) apresentaram resultados comprovando que o período 

reprodutivo é o mais eficiente quanto à utilização de água. 

Stansell & Smittle (1980), em trabalho que avaliou os efeitos da falta de água 

nos períodos de pré-floração, floração e pós-floração do feijoeiro, determinaram maior 

sensibilidade ao déficit de água na fase de pré-floração. 

Gallegos & Shibata (1989) aplicaram 15 dias de estresse na fase reprodutiva de 

duas cultivares de feijão e os resultados apontam para uma redução média de 46,5% no 

rendimento de grãos, em relação ao tratamento de controle com bom suprimento de água, 

enquanto que o decréscimo registrado quando o déficit se deu nos 30 dias após o plantio (fase 

vegetativa) foi de 38%. Determinaram que o tratamento com déficit na fase reprodutiva 
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apresentou, em relação ao tratamento de controle, decréscimos médios de 33% e de 7%, para o 

número de vagens por planta e para o número de sementes por vagem, respectivamente. O peso 

de 100 sementes não foi afetado, tanto pelo déficit de água no período reprodutivo como no 

período vegetativo, separadamente, mas houve redução significativa neste fator de produção 

quando o déficit ocorreu em ambas as fases. 

Oliveira (1987) trabalhando com déficit aplicado em diferentes fases do ciclo da 

cultura do feijoeiro, observou que a produção de matéria seca total é extremamente sensível à 

ocorrência de estresse na fase de crescimento das plantas. Detectou ainda que, dentre os 

componentes de produção, o número de vagens por planta foi o mais afetado pela falta de água 

no solo, principalmente quando esta ocorreu na fase de frutificação. Este autor não encontrou 

alteração no tamanho das sementes, em função do déficit hídrico. 

Fiegenbaum et al. (1991) estudaram o efeito do déficit hídrico durante a floração 

de três variedades de feijoeiro e encontraram como resultado uma redução significativa do 

número de vagens por planta, em todas as variedades. Com relação ao número de sementes por 

vagem, duas das três variedades apresentaram decréscimos significativos em condições 

limitantes de disponibilidade de água. 

2.4. Efeito da intensidade do déficit hídrico 

O efeito do déficit hídrico sobre o crescimento e a produção depende do grau 

de estresse (intensidade e duração) e do estado de desenvolvimento vegetal (Stoni & Kramer, 

1977). Dentro do período mais crítico, pode haver intensidades diferentes de estresse hídrico, 

as quais se relacionam com a taxa de decréscimo na produção. 

A duração, a intensidade, a freqüência e a época de ocorrência da deficiência 

hídrica, são os fatores que determinam o grau de prejuízo causado na cultura do feijoeiro 

(Guimarães, 1988). 
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Silveira et ai. (1981) afirmaram que existe uma diminuição na produção de 

grãos, em função do aumento do número de dias de estresse, bem como, dos diferentes 

genótipos de feijão. 

Isto foi demonstrado por Magalhães & Millar (1978), através de diferentes 

números de dias em que o feijoeiro, cultivar "IPA-74-19", ficou sujeito à deficiência hídrica. 

Os autores verificaram um decréscimo de 20% nos rendimentos quando a cultura esteve 

submetida a deficiência hídrica por um período de 14 dias durante a floração. Quando 

submetida a 17 e 20 dias de déficit, as reduções no rendimento foram de 30 e 52%, 

respectivamente, permanecendo praticamente inalterada até o tratamento em que o estresse se 

dava ao longo de 29 dias. Estes autores encontraram, entre os tratamentos, diferenças 

significativas para os fatores vagens por planta e número de grãos por vagem. 

Araripe (1984), através do estabelecimento de diferentes níveis máximos de 

tensão da água no solo em ambiente controlado, durante a fase de florescimento, encontrou 

como resultados reduções de 23, 25 e 47% na produção de grãos nos tratamento em que, 

durante o florescimento, a tensão da água no solo atingia -0,035; -0,061 e -0,101 MPa, após 

as irrigações de reposição. Concluíram também que, à medida que houve um decréscimo na 

disponibilidade de água às plantas, ocorreu redução no número de vagens por planta e no 

número de grãos por vagem. 

2.5. Qualidade fisiológica das sementes 

É muito importante definir em qual estádio do ciclo de desenvolvimento da 

planta o déficit hídrico se torna mais prejudicial à qualidade fisiológica das sementes. Da 

mesma forma, é fundamental que se investigue até que ponto esses possíveis prejuízos impostos 

à qualidade das sementes chegam a afetar-lhes o desempenho futuro (Pasin et al., 1991). 
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A intensidade, a duração e o estádio fenológico em que o déficit hídrico ocorre é 

que definem o grau de modificações impostas à composição química e à qualidade das 

sementes. 

A qualidade fisiológica das sementes é determinada no período de sua formação. 

Como uma das primeiras reações das plantas ao estresse hídrico é o fechamento dos estômatos, 

ocasionando uma redução da atividade fotossintética, é provável que condições de pouca 

disponibilidade de água no solo acarretem em prejuízos na qualidade das sementes (Pasin et aI., 

1991 ). 

Tyler & Overton (1982) afirmam que durante o estádio reprodutivo, o período 

mais crítico ao déficit hídrico, tanto para o acúmulo de substâncias de reserva quanto para a 

qualidade fisiológica da semente corresponde ao período de enchimento de vagens. 

A alteração na quantidade de substâncias de reserva armazenadas, causada pelo 

déficit hídrico, pode estar relacionada com a redução na síntese de determinadas substâncias ou 

na aceleração do processo de sua degradação (Sawazaki et al., 1981). 

Vários aspectos do metabolismo de uma planta são afetados pela deficiência de 

água, incluindo inibição da síntese de proteína e alterações do metabolismo dos aminoácidos, 

podendo ocorrer decréscimo na concentração de certos aminoácidos e aumento na 

concentração de outros, como a prolina (Rena & Masciotti, 1976; McMichael & Elmore, 

1977). 

Tanto o V1gor quanto o potencial de armazenamento de sementes são 

influenciados pelo teor de substâncias de reserva, de forma que, quanto maior o teor destas 

substâncias, maior será o vigor da plântula originada. Assim, o suprimento de água durante o 

período de desenvolvimento da semente pode influenciar indiretamente seu vigor pelo efeito 

que exerce sobre a sua composição química (Carvalho & Nakagawa, 1980). 

Pasin et aI. (1991) estudaram, em casa de vegetação, o efeito do déficit hídrico 

durante a pré-floração e enchimento de vagens sobre a qualidade fisiológica e composição 

química de sementes de três variedades de feijão. Em suas conclusões descrevem que os 
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tratamentos de déficit hídrico no período de pré-floração não afetaram a qualidade fisiológica 

das sementes produzidas, enquanto que o déficit hídrico no período de enchimento de vagens 

reduziu o vigor, expresso em índice de velocidade de emergência, população inicial e a 

atividade fosfatase ácida, além de apresentarem menores teores de amido e maiores teores de 

açúcares solúveis. 



3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Área experimental 

3.1.1. Local 
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O experimento foi conduzido, sob condições de campo, na área experimental do 

Departamento de Engenharia Rural da ESALQ/USP, localizada na Fazenda Areão, em 

Piraciçaba, SP, cujas coordenadas geográficas são 200 42' 30" de latitude Sul e 470 38' 00" de 

longitude Oeste e altitude de 560 m. 

3.1.2. Clima 

O clima da região é o Cwa, pela classificação de Kõppen, ou seja, subtropical 

úmido com estiagem no inverno. Em termos anuais, a precipitação pluvial é de 1250 mm, sendo 

que a maior parte ocorre no verão (novembro a fevereiro); a temperatura média do ar é de 

20,8 0C, sendo a mínima da ordem de 10°C em julho, e a máxima da ordem de 30 °c em 

janeiro. A umidade relativa do ar média é de 69%. A velocidade do vento média é de 2,5 mls e 

o período médio de brilho solar é de 6 b/dia. 

3.1.3. Solo 

O solo no qual foi instalado o experimento é classificado como uma Terra Roxa 

Estruturada (Alfisol), série Luiz de Queiroz, cujo material de origem são rochas básicas, 

apresentando declividade média de 7%. 

O experimento ocupou uma área de 50 x 54 fi, onde foram feitas as práticas 

normais de preparo do solo (subsolagem, aração e gradagem). 
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Para caracterização fisica e química do solo foram coletadas amostras com 

estrutura deformada e indeformada na profundidade de 0,20 m, a fIm de serem feitas as 

seguintes análises: 

a) Densidade aparente e análise granulo métrica do solo 

Coletou-se amostras representativas da profundidade 0-20 cm e conduzidas ao 

Laboratório de Física de Solos do Departamento de Engenharia Rural da ESALQ/USP. 

Tabela 1. Distribuição granulo métrica e classificação textural do solo da área experimental. 

Distribuição granulométrica (%) 

Argila Silte 

59,74 21,35 

b) Curva de retenção de água no solo 

Areia 

18,91 

Classilicação 

Textural 

Argiloso 

No Laboratório de Física de Solos do Departamento de Engenharia Rural, foi 

determinada a curva característica da água do solo, de acordo com metodologia estabelecida 

por Richards (1947) e com o auxílio de placas de pressão nos pontos de 0,01; 0,1; 0,3; 0,7 e 

1,5 Mpa (Figura 1). 
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Figura 1. Curva de retenção de umidade. 
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c) Análise química do solo. 

As adubações de plantio e de cobertura foram realizadas com base na análise do 

solo, sendo que 1/3 do nitrogênio foi aplicado no plantio e o restante trinta dias após a 

emergência. 

Sendo que aplicou-se 60 kg de P20 S e 30 kg de K20 por hectare na ocasião do 

plantio. A quantidade total de N aplicada foi de 40 kg por hectare. 

Tabela 2. Características químicas do solo da área experimental, antes da adubação. 

pHem P K Ca+ Mg Al+++ CTC V 

água (ppm) (ppm) (meqllOOcc) (meqllOOcc) (meqlIOOcc) (%) 

5,40 10,20 144,00 6,93 0,25 10,00 62,80 

3.2. Variedade e semeadura 

No experimento, foi utilizada a cultivar de feijoeiro Safira, que apresenta plantas 

de hábito de crescimento indeterminado, com guias curta a longas, com florescimento 35 a 45 

dias após a emergência e com ciclo total em tomo de 90 dias. 

A semeadura foi realizada no dia 09/04/1995 com auxílio de um conjunto 

trator/plantadeira, em sulcos distanciados de 0,50 fi, objetivando um stand fmal de 280.000 

plantas/ha. 

No lote de sementes utilizado efetuou-se análise prévia no Laboratório de 

Análises de Sementes da ESALQ - USP, o qual apontou para uma valor de 74% de 

germinação. 

3.3. Sistema de aplicação de água 

A aplicação de água foi realizada por um sistema de irrigação por aspersão, 

disposto no campo segundo o sistema de "aspersão em linha" (line source sprinkler system), de 

acordo com a metodologia proposta por Hanks et aI (1976), que consiste na disposição de 
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aspersores estreitamente espaçados sobre uma tubulação localizada no centro da área 

experimental. A sobreposição dos jatos de água promove uma maior precipitação junto à linha 

de aspersores e uma diminuição desta ao longo da direção perpendicular da tubulação, sendo 

este efeito de distribuição triangular da precipitação. A localização das parcelas experimentais 

ao longo da direção perpendicular à linha de aspersores permite a aplicação de diferentes 

lâminas. 

Para se proceder a escolha do aspersor, bem como da combinação de bocais, 

que condicionassem a um padrão de distribuição de água mais triangular possíve~ fez-se uma 

série de ensaios radiais no Laboratório de Irrigação e Drenagem do Departamento de 

Engenharia Rural da ESALQ - USP. 

Foram utilizados, três conjuntos (C1, C2 e C3) com cinco aspersores da marca 

NAAN, modelo 5022/91, com dois bocais (3,5 x 2,5 mm), com raio de alcance de 12 m, vazão 

de 1,25 m3fh, espaçados de 6m e pressão de operação de 0,34 MPa. O seu padrão de 

distribuição de água é apresentado na Figura 2. 
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Figura 2. Padrão de distribuição de água do sistema obtido no campo. 
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Durante a condução do experimento determinaram-se os valores médios das 

lâminas de irrigação em cada parcela, utilizando-se três pluviômetros em cada uma delas. 

Em cada parcela foram instalados dois tensiômetros de mercúrio, a uma 

profundidade de 0,20 m. Para a determinação do potencial matricial da água no solo utilizou

se a seguinte expressão: 

l.fI m = 13,6. h - h - hI - h2 (1) 

em que: 

\11m - potencial matricial da água no solo, m.c.a.; 

h - altura da coluna de mercúrio formada no "espaguete", m; 

h1 - altura do nível do mercúrio na cuba até o nível do solo, m; 

h2 - altura de instalação do tensiômetro a partir da superficie do solo, m; 

No conjunto de aspersores C2, as irrigações foram suspensas a partir da semana 

precedente à abertura das flores até que se constate um período de déficit de 10 dias. No 

conjunto C3, o mesmo procedimento foi seguido, sendo, no entanto, o período de déficit 

equivalente a 17 dias. No conjunto restante, Cl, as irrigações não foram suspensas. 

3.4. Delineamento experimental 

Os tratamentos constituíram da combinação das lâminas totais de água aplicada 

e da ocorrência de dois níveis de déficit hídrico na fase reprodutiva da cuJtura, sendo que cada 

um desses tratamentos foi constituído de seis repetições .. 

Em virtude dos níveis de irrigação, impostos em faixa, não permitirem uma 

casualização, devido à natureza do sistema (fine source spn'nkler system), qualquer valor 

significativo de F (relação entre duas variâncias, usado como critério comum para testar 

significância), nas análises de variância, não teria validade estatística. Porém, segundo Hanks et 

aI (1980), devido os efeitos da irrigação serem comumente bastante acentuados, a análise 

estatística não é um ponto crítico neste tipo de experimento. De acordo com a recomendação 

destes autores, os tratamentos devem ser dispostos em faixas perpendiculares à linha de 
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aspersores. Nas Figuras 3 e 4 estão esquematizados o sistema de irrigação e a disposição das 

parcelas. 

A análise dos dados foi feita seguindo um delineamento inteitamente 

casualizado. 

3.5. Controle das irrigações 

O controle da irrigação foi realizado com base nas condições de umidade das 

parcelas próximas à linha de aspersores e, para a estimativa da evapotranspiração, foram 

utilizados os dados de evaporação de um tanque "Classe A", localizado próximo à área 

experimentaL A seguinte relação foi utilizada para o cálculo da evapotranspiração máxima: 

ETm= Kp. kc . ECA (2) 

em que: 

ETm - Evapotranspiração máxima, Il11Il; 

Kp - coeficiente do tanque "Classe A", valor médio de 0,8; 

kc - coeficiente de cultura; 

ECA - evaporação do tanque "Classe A", mm/dia. 

Foram adotados os valores de kc apresentados por DOORENBOS & PRUITT 

(1975). Foram realizados, para cada tratamento, balanços de água no solo, através do Balanço 

Hídrico Modificado, que leva em consideração a capacidade de água disponível máxima do 

solo, a planta, e a demanda atmosférica (ETm), definida pela água disponível (ADE). 

3.6. Determinação dos" dias de déficit" 

De acordo com Doorenbos & Kassan (1979) a cultura do feijoeiro pertence ao 

grupo três, e o valor de P (fração da água facilmente disponível) em função da ETm pode ser 

estimado através da expressão: 

P = O,9695.e-O
.
1l84.ETm 

em que: 

(3) 
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Figura 3. Layout da área experimental. 
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Empregando-se o fator P, ou seja, foi definida a Água Disponível Efetiva (ADE) 

do solo, determinando-se o limite de armazenamento abaixo do qual os "dias de déficit" foram 

caracterizados. 

3.7. Parâmetros avaliados 

a) Produção total 

O valor obtido foi corrigido para a umidade padrão de 13%. 

b) Índice de Área Foliar 

Amostras de plantas foram coletadas, contidas em 0,5 m2, com três repetições, 

com o objetivo de se determinar os Índices de área foliar (IAF) para os diferentes tratamentos. 

Para a determinação do IAF foi utilizada a metodologia descrita por Benincassa et aI (1976). 

Para se determinar o peso seco das plantas amostradas, estas foram lavadas e 

embaladas em sacos de papel, devidamente identificados e levados à estufa ventilada à 

temperatura de 750 C, onde permaneceram até que atingir peso constante. 

c) Número de vagens por planta: 

Após a colheita, foi feita a contagem do número de vagens por planta, sendo que 

para este parâmetro, os dados obtidos foram expressos como número médio de vagens das 

plantas de cada parcela. 

d) Número de sementes por vagem: 

Dentre as vagens colhidas, foi reservado um número representativo delas para se 

proceder a contagem do número médio de sementes por vagem, para cada tratamento. 

e) Peso de 100 grãos: 

Quatro amostras de 100 grãos em cada tratamento foram pesadas, obtendo-se 

um valor médio. Este peso e o rendimento de grãos foram corrigidos para a umidade padrão de 

13%, através da seguinte expressão: 

Pgo. (lOO-U%) 
Pgc= lOO-UP% (4) 



em que: 

Pgc - peso de grãos corrigidos; 

Pgo - peso de grãos observado; 

U% - umidade observada na amostra; 

UP% - umidade padrão (13%). 

f) Qualidade das sementes 
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Para avaliar a qualidade das sementes produzidas sob os diferentes tratamentos, 

foram feitos os testes de germinação, no Laboratório de Análise de Sementes da ESALQ -

USP, conforme estabelecidos pelas Regras de Análise de Sementes (Brasil, 1980). 



21 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Lâminas totais de água aplicadas 

Na Tabela 3 e na Figura 5, estão apresentados os valores das lâminas totais 

aplicadas durante todo o ciclo da cultura, para cada tratamento. 

Tabela 3. Valores médios das lâminas totais aplicadas em cada tratamento. 

Lâmina média (mm) 

TRATAMENTO C1 C2 C3 

TI 345,30 285,81 257,40 

T2 319,05 267,88 243,46 

T3 249,67 220,52 202,62 

T4 185,92 177,00 172,74 

Durante o período do experimento - 09/04 a 06/07/1995 - somou-se 157,8 mm 

proveniente de precipitação pluviométrica e a evapotranspiração da cultura (ETc) equivaleu a 

216,8 mm. 

As irrigações das parcelas referentes ao TI do Conjunto 1 de aspersores (Cl), 

foi de 187,5 mm durante a condução do experimento, enquanto que no T2 as irrigações 

equivaleram a 86% deste valor, para o T3 equivaleu a 49% e, para o T4 a 15% deste valor. 
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Figura 5. Representação gráfica das lâminas totais médias de cada tratamento . 
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Na Tabela 4 são apresentados os valores de produtividade obtidos no CI - sem 

estabelecimento de déficit fenológico. Observa-se que o efeito dos diferentes níveis de ilTigação 

provocou redução do rendimento de grãos, entre os niveis TI e T4 na ordem de 68,7%. 

Na Tabela 5 estão presentes os dados de produtividade coletados no C2 - com 

10 dias de déficit fenológico . De acordo com esses valores, o efeito de diferentes lâminas 

d'água aplicada estabeleceu um decréscimo no produtividade entre os níveis TI e T4, na ordem 

de 56,3%. 

Na Tabela 6 são apresentados os valores de produtividade obtidos no C3 - com 

17 dias de déficit na fase reprodutiva. Observa-se que o efeito dos diferentes níveis de inigação 

provocou uma redução no rendimento de grãos entre os níveis TI e T4, na ordem de 34,5%. 



23 

Tabela 4. Produtividade de grãos, em kglha, da cultura do feijoeiro irrigado, obtida no CI. 

Tratamentos 

Parcelas TI T2 TI T4 

I 2.500,90 1.631,90 1.273,62 731,76 

II 2.107,98 1.821,17 1.187,31 786,60 

IH 2.701,22 1.516,26 1.078,43 877,41 

IV 2.631,16 2.101,95 1.132,17 791,34 

V 2.540,23 1.731,14 1.200,81 742,13 

VI 2.737,86 1.602,81 1.210,19 831,77 

Média 2.536,56 1.734,20 1.180,42 793,50 

Tabela 5. Produtividade de grãos, em kglha, da cultura do feijoeiro irrigado, obtida no C2. 

Tratamentos 

Parcelas TI T2 TI T4 

I 1.271,02 1.317,91 937,15 670,71 

II 1.617,18 1.181,09 1.070,01 601,15 

IH 1.401,02 1.221,18 960,11 648,17 

IV 1.462,07 1.130,82 1.081,99 637,02 

V 1.377,15 1.280,10 1.040,20 641,18 

VI 1.618,96 1.135,62 1.092,94 624,69 

Média 1.457,90 1.211,12 1.030,40 637,15 

Tabela 6. Produtividade de grãos, em kglha, da cultura do feijoeiro irrigado, obtida no C3. 

Tratamentos 

Parcelas TI T2 T3 T4 

I 922,58 817,17 701,21 612,93 

II 960,02 783,83 777,96 681,15 

IH 992,18 791,18 698,01 644,88 

IV 917,78 796,77 771,33 620,00 

V 1.036,00 800,11 750,15 621,37 

VI 961,98 784,10 718,60 612,39 

Média 964,98 795,53 736,21 632,12 
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Pelas análises de variância do rendimento de grãos apresentadas nas Tabelas 7 e 

8, pode-se observar que o efeito dos níveis de irrigação e dos déficits hídricos, foram altamente 

significativos ao nível de 1 % de probabilidade. 

Tabela 7. Resumo das análises de variância para a produtividade de grãos, em cada nível de 

déficit hídrico. 

CAUSAS DA 

VARIAçÃO 

Tratamentos 

Resíduo 

GRAUS DE 

LIBERDADE 

3 

20 

** - significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

Cl 

l3264** , 

Valores de F 

C2 C3 

9566** , 11430** , 

Tabela 8. Resumo das análises de variância para a produtividade de grãos em cada tratamento 

de irrigação nos diferentes níveis de déficit hídrico. 

CAUSAS DA 

VARIAÇÃO 

Tratamentos 

Resíduo 

GRAUS DE 

LIBERDADE 

2 

15 
** - significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

TI 

15826** , 

Valores de F 

T2 T3 T4 

8024** 9046** , , 3556** , 

Os resultados encontrados estão em concordância com as observações de vários 

autores como Dubetz & Mahale (1969), Bernardo (1970), Miranda & Belmar (1977), Lopez et 

al. (1987), Alvino et alo (1988), Gallegos & Shibata (1989), Fiegenbaum et alo (1991), dentre 

outros. 

De acordo com Turner & Begg (1981), o efeito do déficit hídrico provoca uma 

redução na razão fotossintética, que por sua vez provoca uma redução na translocação de 

metabólitos, o que influencia consideravelmente nos processos produtivos, refletindo-se de 

maneira marcante no rendimento de grãos. 
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Fazendo-se a comparação entre as médias dos valores de rendimento, nos 

diferentes níveis de irrigação, pelo teste de Tukey, apresentada na Tabela 9, observa-se que a 

maior produtividade ocorreu nos níveis TI, e a menor no nível T4 (Figura 6). 

Quando comparadas as produções nas diferentes intensidade de déficit no 

período reprodutivo, observa-se que nos tratamentos em que não foram impostos déficits 

hídricos na fase reprodutiva, obtiveram-se os maiores rendimentos. As médias referentes ao 

nível T4 dos Conjuntos 2 e 3 não tiveram diferenças estatísticas entre si. 

Dentro do nível TI, lâmina total, observa-se uma redução de 61,96% na 

produtividade entre o C I e C3. 

Tabela 9. Análise dos valores médios de produtividade para os diferentes níveis de déficit 

hídrico e irrigação. 

Produtividade média (kg/ha) 

TRATAMENTO C1 C2 C3 

TI 2536,50 a A 1457,20 a B 964,98 a C 

T2 1734,20 b A 1211,12 b B 795,53 b C 

T3 1180,42 c A 1030,40 c B 736,21 c C 

T4 793,50 d A 637,15 d B 632,12 d B 

Obs: Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 

5% de probabilidade (letras maiúsculas na horizontal e letras minúsculas na vertical) 

4.3 Número de vagens por planta 

Na Tabela 10 são mostrados os valores referentes ao número médio de vagens 

por planta obtidos no Cl. 

Observa-se que, em conseqüência da redução dos níveis de irrigação, houve uma 

diminuição desse componente da ordem de 63,1 %, entre os níveis TI e T4. 
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Figura 6. Representação gráfica do rendimento de grãos (kg!ha). 

Os valores referentes ao número de vagens por planta obtidos no C2, com 

déficit de 11 dias na fase reprodutiva, para os diferentes níveis de irrigação, estão apresentados 

na Tabela 11 . 

Observa-se uma redução deste fator da ordem 56,9%, entre os níveis TI e T4. 

Na Tabela 12 são apresentados os valores referentes ao número de vagens por 

planta para os diferentes níveis de inigação do C3 , no qual foram estabelecidos 17 dias de 

déficit hídrico na fase reprodutiva. 

Observa-se que devido a variação das lâminas aplicadas, houve uma redução do 

número de vagens por planta da ordem de 41 %, entre os níveis TI e T4. 

Pela análise de variância apresentada nas Tabelas 13 e 14, pode-se verificar que 

o efeito dos diferentes níveis de irrigação foi significativo ao nível de 1 % de probabilidade. 

De acordo com Alvino et aI. (1988), em trabalho que estudou os efeitos que 

limitam os rendimentos do feijoeiro , o principal fator de produção afetado pelo déficit hídrico 

foi o número de vagens por planta. 
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Tabela 10. Número médio de vagens por planta, na cultura do feijoeiro irrigado, no CI. 

Tratamentos 

Parcelas TI T2 T3 T4 

I 12,14 9,81 8,64 4,57 

II 10,37 8,37 7,13 4,37 

III 11,04 12,01 7,92 4,22 

IV 11,06 12,73 6,81 4,39 

V 12,90 10,01 8,04 4,46 

VI 13,78 8,62 7,79 4,28 

Média 11,88 10,26 7,72 4,38 

Tabela 11. Número médio de vagens por planta, na cultura do feijoeiro irrigado, no C2. 

Tratamentos 

Parcelas TI T2 TI T4 

I 9,80 8,13 6,42 4,36 

II 10,15 8,91 6,15 3,92 

III 9,80 8,72 7,00 4,01 

IV 10,75 7,71 6,20 4,52 

V 10,00 8,65 6,21 4,45 

VI 9,38 9,60 7,24 4,54 

Média 9,98 8,62 6,54 4,30 

Tabela 12. Número médio de vagens por planta, na cultura do feijoeiro irrigado, no C3. 

Tratamentos 

Parcelas TI TI T3 T4 

I 7,17 6,11 4,88 4,00 

II 7,10 6,23 5,04 4,15 

III 6,73 6,39 5,21 4,33 

IV 7,01 5,83 4,42 4,05 

V 6,93 5,90 5,13 4,01 

VI 6,94 6,26 5,08 4,18 

Média 6,98 6,12 4,96 4,12 
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Tabela 13. Resumo das análises de variância para o número médio de vagens por planta, em 

cada nível de déficit hídrico 

CAUSAS DA 

VARIAçÃO 

Tratamentos 

Resíduo 

GRAUS DE 

LIBERDADE 

3 

20 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

CI 

4876** , 

Valores de F 

C2 C3 

15999** , 225347** , 

Diversos pesquisadores observaram esse efeito, principalmente se o déficit de 

água ocorre durante a fase de florescimento, na qual a exigência de água é maior. Isto 

possivelmente está relacionado ao vingamento dos grãos de pólen e à viabilidade das flores 

(Weaver & Timm, 1988). Desta forma, uma redução no balanço de água na planta durante o 

período reprodutivo, tem influência direta na redução de vagens por planta, o que também foi 

observado por Bernardo (1970), Magalhães & Millar (1978), Araripe (1984), Lopez et aI. 

(1987), Gallegos & Shibata (1989) e Fiegenbaum et al. (1991). 

Tabela 14. Resumo das análises de variância para o número médio de vagens por planta em 

cada tratamento de irrigação, nos diferentes níveis de déficit hídrico. 

CAUSAS DA GRAUS DE Valores de F 

VARIAÇÃO 

Tratamentos 

Resíduo 

LIBERDADE 

2 

15 

TI T2 

5761 ** , 2166** , 

** - significativo ao nível de 1 % de probabilidade: ns - não significativo 

T3 

4704** , 

T4 

3,1 ns 

Comparando-se as médias pelo teste de Tukey, apresentadas na Tabela 15, 

pode-se ver que no CIos níveis TI e T2 foram superiores. Em C2 e C3 o nível TI foi o que 

apresentou os melhores resultados desse componente de produção, e o nível T4, o menor valor. 

Quando os valores obtidos desse componente é comparado nos diferentes graus 

de déficit de água na fase reprodutiva, observa-se que nos níveis TI e T3 o Cl apresentou 
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'maior número de sementes por vagem, e o C3, o menor número. No IÚvel de irrigação T2 os 

déficits impostos nos Conjuntos CI e C2 não diferiram entre si, enquanto que no IÚvel T4 não 

se constatam diferenças estatísticas entre os valores encontrados de vagem por planta nos três 

níveis de déficit [enológico. 

Observa-se também que entre o nível TI do Cl e C3, houve uma redução de 

43,8% no número de vagens por planta (Figura 7). 

Tabela 15. Análise do número médio de vagens por planta para os diferentes IÚveis de déficit 

hídrico e irrigação . 

Níunero médio de vagens por planta 

TRATAMENTO CI C2 C3 

TI 11,88 a A 9,98 a B 6,68 a C 

T2 10,25 a A 8,62 b A 6,12 b B 

T3 7,72 b A 6,53 c B 4,96 c C 

T4 4,38 c A 4,30 d A 4,12 d A 

Obs: Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, ao lúvel de 5% 

de probabilidade (letras maiúsculas na horizontal e letras minúsculas na vertical) 
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4.4. Número de sementes por vagem 

Os números de sementes por vagem para o CI, são apresentados na Tabela 16. 

Observa-se que os diferentes niveis de irrigação provocaram alterações dos valores desse 

parâmetro, registrando uma redução da ordem de 10,4%, entre os niveis TI e T4. 

Tabela 16. Número médio de sementes por vagem, na cultura do feijoeiro irrigado, no CI. 

Tratamentos 

Parcelas TI T2 T3 T4 

I 5,08 4,93 4,45 4,35 

II 4,71 4,97 4,12 4,81 

IH 4,97 4,89 4,77 4,40 

IV 5,12 4,99 4,81 4,18 

V 5,02 4,79 4,54 4,56 

VI 4,98 4,71 4,61 4,46 

Média 4,98 4,88 4,65 4,46 

Na Tabela 17, são apresentados os números médios de sementes por vagem para 

o e2. Nota-se que, neste caso, a redução entre os níveis TI e T4 foi de 5,4%. 

Tabela 17. Número médio de sementes por vagem, na cultura do feijoeiro irrigado, no C2. 

Tratamentos 

Parcelas TI T2 T3 T4 

I 4,82 4,60 4,59 4,50 

II 4,81 4,42 4,58 4,51 

III 4,70 4,81 4,58 4,62 

IV 4,80 4,62 4,62 4,83 

V 4,79 4,60 4,55 4,21 

VI 4,82 4,61 4,62 4,51 

Média 4,79 4,61 4,59 4,53 
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A Tabela 18 apresenta os valores referentes ao número de sementes por vagem 

para o C3. A redução desse parâmetro foi de 16,6% entre os níveis de irrigação TI e T4. 

Tabela 18. Número médio de sementes por vagem, na cultura do feijoeiro irrigado, no C3. 

Tratamentos 

Parcelas TI T2 T3 T4 

I 4,82 4,52 4,50 4,08 

II 4,77 4,93 4,64 4,01 

III 5,02 4,98 4,52 4,12 

IV 4,99 4,99 4,61 4,12 

V 4,87 4,82 4,69 4,13 

VI 4,87 4,62 4,94 4,07 

Média 4,89 4,81 4,65 4,09 

Pelas análises de variância apresentadas nas Tabelas 19 e 20, pode-se observar 

que o efeito do nível de água fornecida e da intensidade do déficit hídrico imposto na floração 

em diante, foi significativo ao nível de 1 % de probabilidade. 

A redução do número de grãos em plantas de feijão submetidas a diferentes 

teores de água disponível no solo, também foi observada por Bernardo (1970) e Alvino et aI. 

(1988). 

Tabela 19. Resumo das análises de variância para o número médio de sementes por vagem, em 

cada nível de déficit hídrico 

CAUSAS DA 

VARIAÇÃO 

Tratamentos 

Resíduo 

GRAUS DE 

LIBERDADE 

3 

20 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

C1 

1076** , 

Valores de F 

C2 C3 

5 l4** , 4127** , 
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Tabela 20. Resumo das análises de variância para o número médio de sementes por vagem, em 

cada tratamento de irrigação, nos diferentes níveis de déficit hídrico. 

CAUDAS DA 

VARIAçÃO 

Tratamentos 

Resíduo 

GRAUS DE 

LIBERDADE 

2 

15 

TI 

503** , 

Valores de F 

T2 T3 T4 

532** , 0,51 ns 11,55** 

** - significativo ao nível de 1% de probabilidade; ns - não significativo 

Procedendo-se a comparação das médias pelo teste de Tukey, apresentada na 

Tabela 21, verifica-se que no CIos níveis TI e T2 foram os que mostraram maior valor deste 

componente; no C2 e C3 o nível TI diferiu estatisticamente dos níveis T3 e T4, ao nível de 5 % 

de probabilidade. 

Tabela 21. Análise do número médio de sementes por vagem para os diferentes níveis de 

déficit hídrico e irrigação. 

Número de sementes por vagem 

TRATAMENTO C1 C2 C3 

TI 4,98 a A 4,79 a C 4,89 a AB 

T2 4,88 a A 4,61 ab B 4,81 ab AB 

T3 4,65 b A 4,59 b A 4,55 b A 

T4 4,46 b A 4,53 b A 4,09 c B 

Obs: Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% 

de probabilidade (letras maiúsculas na horizontal e letras minúsculas na vertical) 

Quando comparados o número de sementes por vagem nos diferentes níveis de 

déficit durante o período reprodutivo, observa-se que apenas no nível T3 esta variável não 

causou diferenças estatísticas. 

Comparando-se o nível TI, no Cl e C3, observa-se que o número de sementes por 

vagem reduziu, porém não de forma significativa, sendo o menor valor observado no C2 

(Figura 8). 
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Os valores referentes ao peso de 100 grãos para o Cl, são apresentados na 

Tabela 22. Observa-se que os diferentes níveis de irrigação provocaram alterações dos valores 

desse parâmetro, registrando uma redução da ordem de 3,3%, entre os níveis TI e T3. 

Tabela 22. Peso de 100 grãos, em g, obtido no CI . 

Tratamentos 

Parcelas TI T2 T3 T4 

I 32,3 32,2 31,1 31,7 

II 32,1 32,4 31,2 30,3 

III 31,6 31,7 29,9 30,8 

IV 31,9 32,1 30,9 30,9 

V 32,2 31,7 31,2 31,0 

VI 31,8 32,1 31,3 31,1 

Média 31,98 31,95 30,93 30,97 
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Na Tabela 23 são apresentados os valores de peso de 100 grãos para o C2. 

Nota-se uma redução entre os níveis TI e T3, para este parâmetro, na ordem de 1,45%. 

Na Tabela 24 estão presentes os dados de peso de 100 grãos obtidos no C 3, 

com 17 dias de déficit na fase reprodutiva. Observa-se que o efeito dos diferentes níveis de 

irrigação provocou uma redução deste parâmetro entre os níveis Ti e T4, da ordem de 4,06%. 

Pelas análises de variância do peso de 100 grãos, apresentadas nas Tabelas 25 e 

26, pode-se observar que houve efeito dos diferentes níveis de irrigação e de déficits hídricos 

sobre este fator de produção. 

Tabela 23. Peso de 100 grãos, em g, obtido noC2. 

Tratamentos 

Parcelas TI T2 T3 T4 

I 32,1 32,0 31,5 30,6 

II 31,0 31,9 31,3 32,3 

III 32,0 31,5 31,9 31,1 

IV 32,1 31,7 32,0 29,9 

V 31,3 31,2 31,9 32,1 

VI 31,6 31,7 31,0 31,3 

Média 31,68 31,67 31,60 32,22 

Tabela 24. Peso de 100 grãos, em g, obtido no C3. 

Tratamentos 

Parcelas TI T2 T3 T4 

I 31,7 30,6 29,7 30,7 

II 31,6 30,9 30,6 29,8 

III 31,4 31,1 30,8 30,1 

IV 32,3 31,0 30,9 30,0 

V 30,9 30,9 30,6 31,0 

VI 31,0 31,2 29,9 29,6 

Média 31,48 30,95 30,42 30,20 
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Tabela 25. Resumo das análises de variância para o peso de 100 sementes, em cada nível de 

déficit hídrico 

CAUSAS DA 

VARIAÇÃO 

Tratamentos 

Resíduo 

GRAUS DE 

LIBERDADE 

3 

20 

C1 

12 58** , 

Valores de F 

C2 C3 

0,91 ns 9,41** 

** - significativo ao nível de 1% de probabilidade; ns - não significativo. 

Tabela 26. Resumo das análises de variância para o peso de 100 sementes, em cada tratamento 

de irrigação. 

CAUSAS DA 

VARIAÇÃO 

Tratamentos 

Resíduo 

GRAUS DE 

LlliERDADE 

2 

15 

TI 

2,92 ns 

Valores de F 

T2 TI 

2055** , 9,31** 

** - significativo ao nível de 1% de probabilidade; * significativo ao nível de 5 % de probabilidade. 

T4 

384* , 

Fazendo-se a comparação entre as médias dos diferentes níveis de irrigação, 

pelo teste de Tukey, apresentada na Tabela 27, nota-se que os maiores valores foram os 

obtidos nos níveis TI e T2, os quais não diferiram entre si, e os menores nos níveis T3 e T4 

(Figura 9). 

Tabela 27. Análise dos valores médios de peso de 100 sementes para os diferentes níveis de 

déficit hídrico e irrigação. 

Peso de 100 grãos (g) 

TRATAMENTO C1 C2 C3 

TI 31,98 a A 31,68 a A 31,48 a A 

T2 31,95 a A 31,67 a B 30,95 ab B 

T3 30,93 b AB 31,60 a A 30,42 bc B 

T4 30,97 b AB 32,22 a A 30,20 c B 

Obs: Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 

5% de probabilidade (letras maiúsculas na horizontal e letras minúsculas na vertical) 
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Quando comparados os pesos de 100 grãos nas diferentes intensidades de déficit 

hídrico no período reprodutivo, observa-se que para o Ti, não houve diferenças entre os três 

Conjuntos (C1, C2 e C3). Isto motra que os componentes de produção mais importantes são 

aqueles em que são consideradas quantidades, ou seja, número de vagens por planta e número 

de sementes por vagem. 

Estes resultados estão em concordância com aqueles apresentados por Gallegos 

& Shibata (1989), os quais afirmaram que a redução deste fator é mais significativa quando há 

interação do déficit na fase reprodutiva e ao longo da fase vegetativa. 

4.6. Índice de germinação 

Nas Tabelas 28, 29 e 30 são apresentados os valores referentes aos índices de 

germinação obtidos para os diferentes níveis de irrigação, para os Conjuntos 1, 2 e 3, 

respectivamente. 



37 

Tabela 28. Índice de germinação, em %, obtido no CI. 

Tratamentos 

Parcelas TI T2 T3 T4 

I 96 96 87 85 

II 96 95 88 84 

IH 96 94 86 81 

IV 95 96 87 81 

V 95 95 87 80 

VI 96 96 88 83 

Média 95,67 95,33 87,17 82,33 

Tabela 29. Índice de germinação, em %, obtido no C2. 

Tratamentos 

Parcelas TI T2 T3 T4 

I 91 88 82 80 

II 89 88 85 79 

III 89 88 81 78 

IV 90 91 84 81 

V 89 90 83 81 

VI 87 89 83 82 

Média 89,17 89,00 83,00 80,17 

Tabela 30. Índice de germinação, em %, obtido no C3. 

Tratamentos 

Parcelas TI T2 T3 T4 

I 87 88 78 79 

II 85 86 82 80 

IH 86 85 81 79 

IV 86 83 81 81 

V 88 89 80 82 

VI 89 89 82 82 

Média 86,83 86,67 80,67 80,50 
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Para o Cl observa-se uma redução de 13,9% no valor deste parâmetro, entre os 

níveis TI e T2; enquanto que no C2 a redução foi de 10,1 %; já no C3 a redução entre os 

mesmos níveis foi de 7,3% (Figura 10). 

Pelas análises de variâncias, apresentadas nas Tabelas 31 e 32, pode-se verificar 

que houve efeito dos diferentes níveis de irrigação ao longo do ciclo da cultura e do déficit 

fenológico no poder germinativo das sementes colhidas. 

Este efeito é oriundo da relação existente entre a disponibilidade hídrica e o teor 

de substâncias de reserva, principalmente quando a falta de água se dá na fase de enchimento 

de grãos (Carvalho & Nakagawa, 1980). 

Tabela 31. Resumo das análises de variância para o poder germinativo, em cada nível de déficit 

hídrico. 

CAUSAS DA 

VARIAÇÃO 

Tratamentos 

Resíduo 

GRAUS DE 

LIBERDADE 

3 

20 

** - significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

Cl 

18976** , 

Valores de F 

C2 C3 

6401** , 2495** , 

Tabela 32. Resumo das análises de variância para o poder germinativo, em cada tratamento de 

irrigação. 
CAUSADA GRAUS DE Valores de F 

VARIAçÃO LIBERDADE TI T2 T3 T4 

Tratamentos 2 8980** 4451 ** 40,38** 3,01 ns , , 

Resíduo 15 

** - significativo ao nível de 1% de probabilidade; ns - não significativo. 
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,Tabela 33. Análise dos valores médios do índice de germinação das sementes produzidas nos 

diferentes níveis de déficit hídrico e irrigação, 

Índice de genninação (%) 

TRATAMENTO C1 C2 C3 

TI 95,67 a A 89,17 a B 86,83 a C 

T2 95,33 a A 89,00 a B 86,67 a B 

T3 87,17 b A 83,00 b B 80,67 b C 

T4 82,33 c A 80,17 c A 80,50 b A 

Obs: Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, ao lúvel de 

5% de probabilidade (letras maiúsculas na horizontal e letras minúsculas na vertical) 
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Figura 10. Representação gráfica do índice de germinação. 
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Comparando-se as médias pelo teste de Tukey, Tabela 33, nota-se que não 

considerando o déficit ao longo do ciclo e apenas os déficits fenológicos, observa-se que houve 

uma redução de 9,24% no índice de germinação. Por outro lado, observa-se que para o nível 

T4, não houveram diferenças estatísticas entre as diferentes intensidades de déficit fenológico. 

Quando comparam-se os valores obtidos no Cl, nota-se que os diferentes níveis de irrigação ao 
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longo do ciclo da cultura foram responsáveis por decréscimos significativos no valor do índice 

de germinação. 

Quanto menor o nível de irrigação ao longo do ciclo da cultura, mais tênues 

foram as diferenças entre os índices de germinação nas diferentes intensidades de déficit hídrico 

no período reprodutivo. 

Estes resultados estão em concordância com os comentários de Pasin et aI 

(1991), os quais afirmaram a importância do déficit hídrico no período de enchimento de 

vagens para a qualidade fisiológica das sementes. 

4.7. Índice de área foliar 

Na Tabela 34 encontra-se o resumo da análise de variância para o IAF no final 

do desenvolvimento vegetativo, entre os diferentes níveis de déficit durante a fase reprodutiva. 

Tabela 34. Resumo das análises de variância para o Índice de Área Fatiar, entre os níveis de 

déficit bídrico 

CAUSAS DA GRAUS DE 

VARIAçÃO 

Tratamentos 

Resíduo 

ns - não significativo. 

LIBERDADE 

2 

9 

Valor de F 

0,026 ns 

Como era de se esperar não existiram diferenças entre estes valores, pois as 

suspensões das irrigações foram impostas após o início do período reprodutivo. 

A Tabela 35 refere-se ao resumo da análise de variância destes parâmetro, entre 

as diferentes lâminas de irrigação aplicadas. 
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Tabela 35. Resumo das análises de variância para o Índice de Área Foliar, entre os níveis de 

rrngação. 

CAUSAS DA 

VARIAçÃO 

Tratamentos 

Resíduo 

GRAUS DE 

LIBERDADE 

3 

8 

** - significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

Valor de F 

210,07** 

Observa-se que as diferenças entre as médias foram significativas ao nível de 1 % 

de probabilidade. 

Na Tabela 36 e na Figura 11, estão apresentados os valores referentes ao índice 

de área foliar (IAF) no final do período vegetativo, nos variados tratamentos de fornecimento 

de água. 

Tabela 36. Índices de Área Foliar (IAF) médio, obtido no final do desenvolvimento vegetativo 

do feijoeiro nos diferentes níveis de irrigação. 

Níveis de Déficrts fenológicos 

irrigação Cl C2 C3 Média 

TI 3,100 3,005 3,225 3,110 a 

T2 2,545 2,725 2,740 2,670 b 

T3 1,195 1,540 1,555 1,430 c 

T4 0,785 0,725 0,800 0,770 d 

Média 1,906 A 2,00 A 2,080 A 

Obs: Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% 

de probabilidade (letras maiúsculas na horizontal e letras minúsculas na vertical) 

O valor mais alto observado foi ° referente ao TI, enquanto que o menor foi o 

observado no T4, entre estes dois níveis de irrigação a redução do IAF foi de 72,2%. 
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nlvel de irrigação 

Figura 11. Representação gráfica do índice de área foliar (IAF). 
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Estes resultado s estão em concordância com vário s autores (Lopez et aI., 1981; 

Favaro & Pilatti, 1988; Nufies-Barrios, 1991), os quais concluíram que o número e tamanho 

das folhas são sensivelmente reduzidos pela deficiência de água na fase vegetativa da cultura do 

feijoeiro , acarretando numa floração precoce e senescência pré-matura das vagens. 
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5. CONCLUSÕES 

Após a apresentação e discussão dos dados observados, evidenciam-se as 

seguintes conclusões: 

1) A existência de 10 e de 17 dias de déficit na fase reprodutiva causou reduções de 

42,6% e de 62,0% na produtividade, respectivamente, quando comparadas aquelas situações 

em que a cultura não sofreu déficit hídrico na fase vegetativa; 

2) Os parâmetros de produção variaram significativamente quanto a cultura foi 

submetida a déficit hídricos, em relação à condição de irrigação sem déficit no florescimento; 

3) A produção de grãos, o índice de área foliar e o número de vagens por planta foram 

os parâmetros que apresentaram maior sensibilidade aos diferentes níveis de disponibilidade de 

água; 

4) O déficit hídrico pode ser estabelecido sob condições de pouca disponibilidade de 

água, porém, em níveis que não proporcionem grande redução da produção. 
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