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RESUMO 

A cultura do feijão-caupi é de grande importância alimentar, destacando-se como uma das 
mais cultivadas pelas populações da zona rural do Norte/Nordeste do Brasil. Estresses 
abióticos como a seca podem reduzir os rendimentos das lavouras. Portanto, a identificação e 
a compreensão dos mecanismos de tolerância à seca são fundamentais para a seleção de 
cultivares mais tolerantes ao déficit hídrico. Este trabalho teve como objetivo o estudo das 
respostas ecofisiológicas e bioquímicas apresentadas pela cultivar de feijão-caupi BRS-
Xiquexique quando submetida a diferentes regimes hídricos. Os estudos das respostas 
ecofisiológicas e bioquímicas foram conduzidos na estufa agrícola e no Laboratório de 
Botânica Aplicada do Departamento de Biologia da Universidade Federal de Sergipe, 
localizada no município de São Cristóvão-SE. Para o cultivo foram usados vasos com 
capacidade de 10 litros contendo solo composto de terra vegetal e arei lavada na proporção de 
2:1. Foram semeadas 4 sementes por vaso e após 15 dias foi feito desbaste deixando-se apena 
as duas plantas mais desenvolvidas. O cultivo seguiu em condições semi-controladas até o 46º 
dia quando foram suspensas a irrigações. O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado com três tratamentos e cinco repetições (T0 = reposição de 100% da quantidade 
de água perdida diariamente pela planta; T1 = reposição de 50% da quantidade de água 
perdida diariamente pela planta e T2 = reposição de 25% da quantidade de água perdida 
diariamente pela planta). Sempre das 08h00min às 08h30min os vasos foram pesados e 
reposta a água perdida nas 24 horas anteriores nas proporções estabelecidas por cada 
tratamento. Durante os experimentos foram feitas análises ecofisiológicas, a cada dois dias, e 
bioquímicas, a cada quatro dias. As variáveis ecofisiológicas estudadas foram transpiração 
(E), condutância estomática (gs), fotossíntese líquida (A), potencial hídrico foliar (�), 
concentração interna de CO2 (Ci) e clorofila total.  Estabelecendo a razão entre fotossíntese e 
transpiração determinou-se a eficiência do uso da água (A/E). Já as variáveis bioquímicas 
estudadas foram teor de açúcares solúveis, teor de prolina, teor de proteína e teores das 
clorofilas a e b. Todos os dados ecofisiológicos e bioquímicos obtidos foram submetidos à 
análise de variância e as médias foram comparadas mediante teste de Tukey, ao nível de 5% 
de significância com auxílio do programa estatístico GraphPad Prism. Versão 4.0. Por meio 
das análises dos resultados foi possível identificar correlação entre a supressão hídrica e as 
respostas ecofisiológicas apresentadas. Houve quedas nos potenciais hídricos, nas taxas de 
transpiração, condutância estomática, fotossíntese líquida, uso eficiente da água e aumentos 
nas concentrações internas de CO2 e nas temperaturas foliares. Não houve diferenças 
significativas entres as plantas dos tratamentos T1 e T2 para a variável Condutância estomática 
enquanto que nas outras puderam ser observadas diferenças mesmo que em dias isolados. Em 
relação às respostas bioquímicas no geral não houve mudanças nos teores das variáveis 
estudadas passíveis de correlação com a deficiência hídrica.  

Palavras-chave: feijão-caupi , déficit hídrico, Vigna unguiculata, agricultura familiar.
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ABSTRACT 

The cowpea culture has a huge alimentary importance; it is one of the most cultivated by the 
rural zone population of North/Northeastern of Brazil. Abiotic stress such as droughts can 
reduce the crop yield. Therefore, the identification and understanding of the drought tolerance 
mechanisms are fundamental when selecting cultivars more tolerant to water deficit. This 
paperwork had as objective the study of ecophysiological and biochemical responses showed 
by the cultivation of cowpea “BRS-xiquexique” when submitted to different water regimes. 
The studies of the ecophysilogical responses and biochemical analyses were realized in the 
agricultural greenhouse and in the Botany Department of Biology applied laboratory at the 
Federal University of Sergipe, located in São Cristóvão-SE. For the cultivation were used 
vases with 10 litres containing soil composed of vegetal land and washed sand in a proportion 
of 2:1. There were sown 4 seeds by vase but after 15 days the 2 more vigorous were chosen. 
By the 46th day of cultivation the irrigation was suspended. The trial design was made with 
three treatments and five repetitions (T0 = 100% repositioning of the daily lost water by the 
plant, T1 = 50% repositioning of the daily lost water by the plant, T2 = 25% repositioning of 
the daily lost water by the plant). Always in the interval of 8am to 8:30am the vases were 
weighed and the water lost in the last 24 hours was the answer for the established proportions 
for each treatment. During the experiments, ecophysiological analyses were done every two 
days and the biochemical analyses, every four days. The ecophysiological studied variables 
were transpiration (E), stomatal conductance (gs), liquid photosynthesis (A), leaf water 
potential (�), CO2 concentration (Ci) and total chlorophyll. Establishing the ratio of 
photosynthesis and transpiration it was determined the efficiency of water use (A/E). For the 
biochemical studies, the variables were the soluble sugar content, level of proline, level of 
proteins, level of chlorophylls a and b. Every ecophsyological and biochemical data was 
submitted to variance analyses and the averages were compared through Tukey test, by the 
level of 5% significance with the aid of the statistical programme GraphPad Prism. Version 
4.0. Through the results analysis it was possible to identify correlation between water 
abolition and the ecophysiological responses presented. There was decline in the following 
values: water potential, transpiration rate, stomatal conductance, liquid photosynthesis and 
efficient use of water. There was increase in: internal concentration of CO2 and leaf 
temperature. For the stomatal conductance there was no significant differences between the 
plants of the treatments T1 and T2, however, there were differences among them and 
treatment T0 (witness). For the other variables, it could be observed important differences 
even though in isolated days. Concerning to the biochemical responses, in general there were 
no changes in levels of the studied variables, susceptible to correlation to the water disability.  

Keywords: cowpea bean, water deficit, family farming, food safety 
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1.0- INTRODUÇÃO 

Em qualquer ambiente que não seja controlado as plantas crescem sob condições 

desfavoráveis, tais como a seca, a salinidade, o resfriamento, o congelamento, a alta 

temperatura, a inundação ou a intensa luminosidade. Condições essas que são conhecidas 

como estresses abióticos e qualquer uma delas pode influenciar no crescimento e no 

desenvolvimento, na produtividade e dependendo da situação pode levar até à morte do 

organismo. 

A agricultura dependente dos diversos fatores que influenciam na vida dos 

vegetais, é uma atividade que apresenta altos riscos deixando vulneráveis os povos que a tem 

como única fonte de sobrevivência, principalmente em regiões áridas e semi-áridas. 

No Brasil, as regiões semi-áridas do Nordeste apresentam anualmente déficites 

pluviométricos ocasionando baixa no suprimento alimentar das famílias mais carentes que em 

muitos casos sobrevivem do cultivo de subsistência.

Dentre as diversas culturas, o feijão-caupi destaca-se como uma das mais 

cultivadas, sendo considerada a principal cultura de subsistência das populações da zona rural 

do Norte/Nordeste. Porém, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

os rendimentos obtidos com o seu cultivo ainda são extremamente baixos. Fatores como 

pouca e irregular disponibilidade hídrica, sementes mal selecionadas, tratos culturais 

inadequados ou inexistentes, entre outros fatores, contribuem para essa situação. 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), desde a sua 

criação, vem estudando o feijão-caupi e desenvolvendo novas cultivares adaptadas aos mais 

diversos ambientes. 

Um de seus mais recentes lançamentos foi o da cultivar BRS-Xiquexique, cultivar 

considerada um dos maiores feitos tecnológicos no Brasil. Essa cultivar foi desenvolvida para 

resistir à seca e tem a característica de ser biofortificada, apresentando altos teores de ferro, de 

zinco e de provitamina-A; nutrientes essenciais  no combate à desnutrição humana, 

fortemente verificada no Nordeste brasileiro. 
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A cultivar BRS-Xiquexique apresenta padrões agronômicos que atendem às 

necessidades tanto da agricultura familiar, quanto da agricultura empresarial. Foi lançada em 

Aracaju no ano de 2008. A literatura sobre ela versa basicamente sobre rendimentos em grãos 

e sobre sua composição química. Estudos de aspectos bioquímicos e ecofisiológicos 

relacionados à deficiência hídrica, se existentes, ainda são insipientes. 

O conhecimento de sua demanda hídrica e de sua tolerância a diferentes níveis de 

déficit hídrico é de grande importância para a correta orientação no seu cultivo de modo a 

propiciar condições para obtenção de elevados rendimentos assegurando assim, parte do 

suprimento alimentar. 

Este trabalho teve como objetivo o estudo das respostas ecofisiológicas e 

bioquímicas apresentadas pela cultivar BRS-Xiquexique quando submetida a diferentes 

regimes hídricos.  
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2.0- REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1- Feijão, um dos grãos mais conhecidos no mundo 

O feijoeiro é uma leguminosa anual da família das papilionáceas (também 

chamadas fabáceas), principalmente espécies do gênero Phaseolus, cultivada desde a pré-

história com fins alimentares. Existem diversas hipóteses para explicar a origem e 

domesticação do feijoeiro.  

Tipos silvestres, similares a variedades criolas simpátricas, encontrados no 

México e a existência de tipos domesticados, datados de cerca de 7.000 a.C., na Mesoamérica, 

suportam a hipótese de que o feijoeiro teria sido domesticado na Mesoamérica e disseminado, 

posteriormente, na América do Sul. Por outro lado, achados arqueológicos mais antigos, cerca 

de 10.000 a.C., de feijões domesticados na América do Sul (sítio de Guitarrero, no Peru) são 

indícios de que o feijoeiro teria sido domesticado na América do Sul e transportado para a 

América do Norte. Estudos recentes apontam três centros principais de origem: o 

mesoamericano, e o norte e o sul andinos. Além destes três centros, podem ser identificados 

vários outros centros secundários em algumas regiões da Europa, Ásia e África, onde foram 

introduzidos genótipos americanos. (Embrapa, 2009).

Os feijões estão entre os alimentos mais antigos, remontando aos primeiros 

registros da história da humanidade. Eram cultivados no antigo Egito e na Grécia, sendo, 

também, cultuados como símbolo da vida. Os antigos romanos usavam extensivamente 

feijões nas suas festas gastronômicas, utilizando-os até mesmo como pagamento de apostas. 

Foram encontradas referências aos feijões na Idade do Bronze, na Suíça, e entre os hebraicos, 

cerca de 1.000 a.C. As ruínas da antiga Tróia revelam evidências de que os feijões eram o 

prato favorito dos robustos guerreiros troianos. A maioria dos historiadores atribui a 

disseminação dos feijões no mundo em decorrência das guerras, uma vez que esse alimento 

fazia parte essencial da dieta dos guerreiros em marcha. Os grandes exploradores ajudaram a 

difundir o uso e o cultivo de feijão para as mais remotas regiões do planeta (Embrapa, 2009). 

O cultivo dos feijões generalizou-se em grande parte do continente americano e 

várias outras regiões, por exemplo, graças, sobretudo ao elevado valor nutritivo de suas 
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sementes, ricas em proteínas e fibras, e de sua capacidade de adaptação a diferentes solos e 

condições agrícolas. Sua ampla difusão em todo o mundo e a fecundação cruzada permitiram 

a criação de centenas de variedades, que, quanto ao porte, dividem-se em dois grupos: o das 

anãs, de caule curto e reto, e o das volúveis, de caule longo, alto, trepador, e que necessitam 

ser tutoradas. 

As variedades anãs têm ciclo mais curto e maturação relativamente uniforme. 

Costuma-se dividir o feijoeiro anão em dois tipos. Um abrange variedades de ótimo paladar, 

casca delicada e cozimento fácil, como o roxinho, vermelhinho, rosinha, branco, brancão, 

preto, carrapatinho e bolinha. O segundo tipo compreende variedades consideradas inferiores, 

como o mulatinho, chumbinho e bico-de-ouro, mais produtivas e menos exigentes que as de 

outros feijões. No grupo das variedades volúveis, o ciclo é mais longo, a maturação parcelada, 

e geralmente se cultivam em hortas. Incluem-se nessa categoria o crista-de-galo, branco 

alemão, espada-batalha, e amarelo-da-argélia. 

De forma geral, o feijão comum (Phaseolus vulgaris), é a espécie mais difundida 

no Brasil. Dentre outras espécies encontradas no Brasil destaca-se o feijão-de-lima (Phaseolus 

lunatus), perene, venenoso em estado silvestre, mas anual e inofensivo quando cultivado 

ininterruptamente. Originário da América do Sul é usado na alimentação humana devido aos 

seus grãos possuírem alto valor nutritivo. A variedade de sementes brancas, popularmente 

conhecida como fava branca, é a mais difundida no Brasil. Há ainda o feijão-de-porco 

(Canavalia ensiformis), empregado como forragem. A soja, ou feijão-de-soja, de grande 

importância para a economia brasileira, é de origem chinesa e tem sido por milhares de anos a 

principal fonte de alimento e óleo na China e no Japão. Era desconhecida na América e na 

Europa até o começo do século XX. Bastante popular na mesa dos brasileiros, principalmente 

na daqueles residentes no Norte e no Nordeste, destaca-se o feijão-caupi (Araújo et al., 1996). 
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2.2- O feijão-caupi: informações gerais 

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

de-corda, feijão-macáçar, feijão-da-colônia, feijão-de-praia e feijão-de-estrada, dentre outras 

denominações, é uma planta dicotiledônea da família Fabaceae. Originado provavelmente na 

África, apresenta-se amplamente distribuído pelo mundo, destacando-se principalmente nas 

regiões tropicais do globo. Foi introduzido no Brasil pelos primeiros colonizadores, 

provavelmente no estado da Bahia (Freire Filho, 1988). Hoje segundo Singh et al. (2002), o 

Brasil é o terceiro país que mais o produz.  

Embora, atualmente seja cultivado em praticamente todas as regiões do País, tem 

seu cultivo concentrado nas regiões Norte e Nordeste, devido às condições de adaptabilidade 

e do hábito alimentar da população chegando a alcançar de 95% a 100% de participação na 

área plantada com feijão nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão e Piauí. O 

estado do Ceará destaca-se como maior produtor nacional, seguido pelo Piauí (Santos et al., 

2000). 

No Brasil o feijão-caupi é uma das principais culturas de subsistência, 

especialmente no semi-árido nordestino. Essa cultura é muito importante para a alimentação 

humana dessa região, principalmente as mais carentes, pois seus grãos são muito aceitos e 

possuem alto valor nutritivo, sendo um dos principais constituintes da dieta alimentar. Sendo 

assim, gera emprego e renda, fortalecendo a economia local. Além da sua utilização na 

alimentação humana, o feijão-caupi pode ser utilizado na alimentação animal como forragem 

e ainda como adubação verde e cobertura do solo. Segundo Sales et al. (1988), os grãos do 

caupi chegam a apresentar teores de 26% de proteínas, sendo fonte também de lipídios, 

açúcares, cálcio ferro, potássio, fósforo e aminoácidos essenciais.  

  2.2.1- Características e morfologia da planta 

Desde sua introdução no Brasil, o feijão-caupi tem passado por diversos processos 

de melhoramento, apresentando atualmente uma alta variabilidade genética e morfológica 

entre as cultivares. Existem variedades desde as superprecoces; onde a maturidade é 

alcançada até 60 dias após a semeadura, às de ciclo tardio; onde a maturidade é alcançada a 
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partir de 91 dias após a semeadura. Segundo Freire Filho et al. (2005), as variedades de ciclo 

superprecoce vêm crescendo em importância no Brasil, principalmente na região Nordeste em 

decorrência dos períodos chuvosos irregulares, geralmente mais curtos. 

Quanto à arquitetura da planta do feijão-caupi, consta-se que ocorrem quatro tipos 

principais, havendo uma grande variação dentro de cada tipo (Freire Filho et al.,2005). 

Tipo 1- Ereto: ramos principal e secundários curtos, ramo principal ereto, com os 

ramos secundários formando um ângulo que pode variar de reto a agudo com o ramo 

principal, sendo que a partir do terço médio, os ramos secundários tornam-se paralelos ao 

ramo principal. 

Tipo 2- Semi-ereto: ramos principal e secundários de tamanho curto a médio, 

ramo principal ereto com ramo principal, geralmente sem tocar o solo. 

Tipo 3- Semiprostrado: ramos principal e secundário de tamanho médio, ramo 

principal ereto com os ramos secundários inferiores tocando o solo; a partir de seu terço 

médio, os ramos apresentam tendência de se apoiar em suportes verticais. 

Tipo 4- Prostrado: ramos principal e secundários longos, ramos principal 

curvado com os ramos secundários inferiores tocando o solo em quase toda a sua extensão e 

apresentando pouca tendência de se apoiar em suportes verticais. 

Há alguns anos, as cultivares de feijão-caupi vêm passando por processos de 

mudanças em sua arquitetura de acordo com a demanda dos produtores. Atualmente, observa-

se que os produtores buscam plantas com uma arquitetura chamada moderna, de porte mais 

compacto resistente ao acamamento (Lopes et al., 2001). 

O feijão-caupi apresenta uma ampla variedade de nomes de suas cultivares de 

acordo com a localidade onde é cultivado, levando-se em conta principalmente a cor ou a 

forma dos grãos e das vagens. 

Em 2002, o Ministério da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento (MAPA) 

publicou a portaria de nº 85 apresentando regulamento técnico de identidade e de qualidade 
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para a classificação do feijão. Essa portaria classifica os feijões: comum, Phaseolus vulgaris

L. e o feijão-caupi, Vigna unguiculata (Brasil, 2002). 

A planta do feijão-caupi apresenta flores completas com órgãos masculinos e 

femininos bem protegidos pelas pétalas, de coloração branca, amarela ou violeta. As flores 

são zigomorfas e estão distribuídas aos pares, no racemo, na extremidade do pedúnculo, o 

qual se desenvolve a partir da axila da folha. O cálice é pentâmero, persistente e gamossépalo, 

podendo variar de completamente verde a completamente roxo. A corola é dialipétala, sendo 

que a maior pétala é denominada estandarte e está localizada na parte posterior da flor. O 

androceu é composto por dez estames, sendo um livre e nove concrescidos (diadelfos). A 

antera é basefixa, livre, com deiscência longitudinal. O gineceu apresenta ovário multilocular, 

estreito e alongado. O estilete é piloso do lado interno e o estigma é oblíquo. A antese é 

gradual, ocorrendo nas primeiras horas da manhã, com duração variando de 02h30min a 

06h30min e geralmente as flores já se abrem autopolinizadas. Mesmo com todas as 

características de autopolinização, as plantas do caupi, mantêm a capacidade para a 

polinização cruzada (Rocha et al., 2001). O sistema radicular é pivotante, podendo alcançar 

até 80 cm de profundidade, tendo, como as demais leguminosas, a capacidade de fixação de 

nitrogênio.   

2.2.2- Fisiologia 

Os primeiros trabalhos relacionados à fisiologia do caupi foram realizados por 

Njoku, em 1959, e foram seguidos por outros autores durante 1960. Naqueles trabalhos foram 

investigados a produção e a distribuição da matéria seca, o metabolismo fotossintético, a 

nutrição nitrogenada e a simbiose com estirpes de bactérias do gênero Rizobium 

(Summerfield et al.,1985). 

Autores têm mostrado que o caupi adapta-se relativamente bem a uma ampla faixa 

de clima e solo. Pode ser cultivado no Brasil, desde o Nordeste ao Rio Grande do Sul. 

Segundo Freire Filho et al. (2005), na Região Nordeste do Brasil, o cultivo do feijão-caupi 

está associado às incertezas da agricultura de sequeiro e ao sistema de produção de 

subsistência em consórcio com outras culturas, como o milho (Zea mays L.) e a mandioca 

(Manihot utilissima Pohl.), sendo que o seu cultivo em condições de irrigação seja crescente. 
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De fácil germinação, sua emergência ocorre entre 2 e 3 dias. Cinco dias após a 

germinação, ocorre a abscisão dos cotilédones, cujas reservas são translocadas para os órgãos 

em formação. A expansão máxima de uma folha demora aproximadamente vinte dias, a partir 

de então ela atinge sua capacidade fotossintética máxima. Vinte por cento do carbono 

necessário à formação dos frutos e da nodulação das raízes é proveniente dos talos e dos 

pecíolos, enquanto que 50% do nitrogênio das sementes é remanejado dos órgãos vegetativos, 

principalmente das folhas (Summerfield et al., 1985). 

Entre as cultivares de feijão-caupi existe uma ampla variação em relação ao início 

e término do período reprodutivo. Há aquelas que florescem perto do 30 dias após germinação 

e passam de 18 a 30 dias em florescimento e aquelas que necessitam de 90 dias para iniciar 

essa fase. Além do genótipo, influenciam para o início e duração do período reprodutivo, os 

diversos fatores ambientais. Os fatores que mais influenciam a cultura do caupi são a 

temperatura, a radiação solar e a água. 

Freire Filho et al. (2005), citam pesquisas que vêm sendo implementadas, entre 

outros, por Hadley et al. (1983), Marfo & Hall (1992), Ehlers & Hall (1996), Craufurd et al. 

(1997), Ismail & Hall (1998), com o objetivo de avaliar o efeito da temperatura sobre o feijão-

caupi e encontrar genótipos mais adaptados a ambientes onde a temperatura e o fotoperíodo 

pudessem tornar-se limitantes à exploração econômica da cultura. 

O feijão-caupi desenvolve-se bem na faixa de temperatura entre 20ºC e 35ºC 

(Araújo et al., 1984). Há germinação normal entre os 23ºC e os 32ºC; e formação de nódulos 

entre os 24ºC e os 33ºC. Sobre o controle estomático, verificou-se um declínio da condutância 

estomática com o aumento da diferença da concentração de vapor d’água entre a folha e o ar, 

já o aumento da temperatura da folha induziu a uma elevação dessa condutância. 

Altas temperaturas noturnas podem prejudicar a produtividade do caupi. Pesquisas 

realizadas em 1992, por Ahmed et al. e publicadas em 1993, mostraram que plantas 

submetidas a temperaturas noturnas de 30ºC tinham a viabilidade dos grãos de pólen 

diminuídas e as anteras passavam a ficar indeiscentes.  
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A luz solar constitui a fonte de energia para a conversão fotoquímica do CO2

atmosférico em carbono orgânico. O feijão-caupi entra e processo de fotoinibição a partir de 

800 mmol.m-2.s-2 de fluxo de fótons ( Freire Filho et al., 2005). 

O caupi responde a diferentes níveis de estresse ao longo dos diversos estágios de 

desenvolvimento. É altamente adaptado à seca, pois a planta evita ou tolera a desidratação de 

seus tecidos. Ela evita a seca pela redução da área foliar, pelo decréscimo da condutância 

estomática, pela mudança na orientação dos folíolos e pelo aprofundamento do sistema 

radicular (Turk et al., 1980). 

2.2.3- Composição bioquímica dos grãos 

Cerca de 70% dos alimentos consumidos pelo homem são provenientes 

diretamente de sementes (a maioria delas de cereais e leguminosas), e uma grande proporção 

do restante é derivada de animais que são alimentados com sementes. Além dos constituintes 

bioquímicos normalmente encontrados em todos os tecidos vegetais, as sementes contêm 

quantidades extras de substâncias estocadas como fonte de alimento para suprir os estágios 

iniciais de crescimento da plântula (Freire Filho et al., 2005). 

Estudos têm mostrado que as variedades de feijão-caupi apresentam variabilidade 

genética para os teores de proteínas, carboidratos, lipídeos, fibras, ferro e zinco nos grãos 

secos, constituintes estes importantes na dieta de vários povos nos continentes africano, 

americano e asiático. 

O feijão-caupi é uma das leguminosas com sementes mais nutritivas entre as 

espécies cultivadas. Segundo Singh et al. (2002), a área cultivada com essa espécie chega a 

ocupar cerca de 11 milhões de hectares abrangendo regiões tropicais e subtropicais da África, 

da Ásia e das Américas. Nessas regiões, suas sementes são uma das principais fontes de 

proteína e energia para o homem, principalmente para a população de menor poder aquisitivo. 

No Brasil essa planta apresenta um elevado potencial nutricional, especialmente para as 

populações de baixa renda, pelo fato de que ainda há ocorrência de casos de desnutrição 

energético-protéica e carência de diversos micronutrientes. 
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No Nordeste do Brasil, diversas cultivares têm sido melhoradas visando ao 

interesse agronômico, porém estudos sobre a composição química ainda são escassos. Freire 

et al. (2005), citam os trabalhos realizados por Matos (1997), Silva et al. (1990), Maia et al. 

(2000) e Araújo (1997).  

Em trabalho realizado por Frota et al. (2008) sobre a composição química dos 

grãos do feijão-caupi, cultivar  BRS-Milênio foram encontrados altos valores protéicos e 

energéticos (Tabela 2.2.3), sugerindo alto potencial nutricional dessa variedade. 

Tabela 2.2.3 - Composição centesimal (g. 100g -1) e valor energético (Kcal. 100g-1) de feijão-caupi em base seca 
Componentes BRS-Milênio 

Umidade  6,0 
Cinzas  2,6 
Proteínas  24,5 
Lipídios  2,2 
Fibras totais  19,4 
Insolúveis  16,6 
Solúveis  2,7 
Carboidratos  51,4 
Valor energético  323,4 
Fonte: Frota et al. , 2008 
Modificado pelo autor 

Valores consideráveis de aminoácidos e minerais também foram determinados. 

Entre eles, a leucina destacou-se com 7,9 (g.100g-1de proteína). Segundo Freire Filho et al. 

(2005), a composição de aminoácidos das sementes de algumas cultivares brasileiras revela 

que todas apresentam aminoácidos essenciais, sendo particularmente ricas em lisina. 

 A BRS-Milênio apresentou alto conteúdo de ácidos graxos insaturados, 

especialmente de ácido linoléico. O segundo ácido graxo em maior abundância foi o 

palmítico, outro ácido graxo saturado presente no feijão, muito embora em proporções 

reduzidas, é o esteárico. Os demais ácidos graxos insaturados foram: oléico, �-linolênico e 

docosadienóico (Frota et al., 2008). Os mesmos autores atentam para a presença de fatores 

antinutricionais, como inibidores de tripsina, nas sementes do caupi.  

Sabe-se que o consumo humano de sementes de leguminosas é limitado em 

virtude da presença de fatores tóxicos e antinutricionais que, quando ingeridos podem causar 

respostas adversas ao organismo. Lectinas e inibidores de proteases estão entre os fatores 
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antinutricionais encontrados nas sementes do feijão-caupi. Nos vegetais as, lectinas são 

proteínas de defesa contra o ataque de insetos fitófagos e animais herbívoros, mas algumas 

são resistentes à degradação proteolítica desencadeando uma série de efeitos indesejáveis 

como redução da atividade intestinal (Maia et al., 2000). 

Os inibidores de proteases são proteínas que inibem a ação de enzimas 

proteolíticas do trato digestivo de insetos e animais. Podem desencadear em mamíferos: 

alteração na digestão das proteínas, redução da absorção de nitrogênio e enxofre, hiperplasia e 

hipertrofia pancreática, entre outros efeitos (Norton, 1991). Os fatores antinutricionais são 

inerentes às sementes do feijão-caupi, portanto, recomenda-se o bom cozimento das mesmas 

para a inativação desses fatores. 

2.3- Melhoramento do feijão-caupi 

O feijão-caupi, em relação a outras culturas, é pouco melhorado, porém, possui 

uma ampla variabilidade genética para praticamente todos os caracteres de interesse 

agronômico. Estudos têm buscado basicamente os objetivos de aumentar a produtividade e 

melhorar a qualidade visual, culinária e nutricional dos grãos, aumentar a adaptabilidade, a 

estabilidade e a tolerância a estresses hídricos, desenvolver cultivares com arquitetura 

moderna para cultivo mecanizado, desenvolver cultivares com arquitetura mais adequada à 

agricultura familiar, incorporar resistência múltipla a doenças e aumentar a resistência a 

insetos (Freire Filho et al.; 2005). 

A EMBRAPA vem pesquisando a cultura desde a sua criação; inicialmente, sob a 

responsabilidade da Embrapa Arroz e Feijão. Desde 1991, a Embrapa Meio-Norte, situada em 

Teresina, no Piauí, lidera essas pesquisas.  

A Embrapa Meio-Norte coordena uma rede nacional de pesquisa de feijão-caupi 

em nove estados brasileiros, patrocinada por diversas instituições de apoio à pesquisa. Essa 

rede tem desenvolvido e lançado no mercado várias cultivares. 

Para o Nordeste, o melhoramento tem se concentrado principalmente na 

resistência a doenças, na produtividade e também na tolerância à deficiência hídrica, devido 

às constantes irregularidades das chuvas nessa região. De 1988 até 2005, foram lançadas 23 
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novas cultivares portadoras de resistência a vírus, alta qualidade de grãos e adaptadas a 

diferentes ecossistemas das regiões Norte e Nordeste.  

Para a obtenção de novas cultivares, a Embrapa segue basicamente as etapas de 

seleção das plantas parentais, formação de uma população básica, avanço de geração, 

formação de linhagens, teste de produção de semente genética e finalmente o lançamento da 

nova cultivar. A melhoria da planta acompanhada de sua adaptação para o cultivo mecanizado 

superando os níveis de produtividade são desafios apresentados ao melhoristas do feijão-

caupi. 

 Os métodos clássicos de melhoramento do caupi foram desenvolvidos com base 

na manipulação de genes e cromossomos, por meio da reprodução sexual da planta e seguindo 

os princípios básicos da genética mendeliana. Estudos mais avançados sobre a genética da 

cultura foram necessários para a disponibilização de cultivares cada vez mais adaptadas 

(Freire Filho et al., 2005). 

2.4- Biofortificação do feijão-caupi 

A biofortificação é o enriquecimento dos alimentos por meio do melhoramento 

genético. Essa técnica consiste em adicionar os micronutrientes na semente dos alimentos. As 

sementes biofortificadas com minerais e vitaminas podem ser usadas para consumo direto ou 

na produção de alimentos enriquecidos (Zancul, 2004). 

O enriquecimento de alimentos é fundamental quando se fala em uma alimentação 

balanceada nutricionalmnte. Uma alimentação ideal deveria conter todos os nutrientes de que 

o ser humano necessita para o seu desenvolvimento. Porém alguns nutrientes nem sempre 

estão disponíveis para a população, ou nem todos podem ter acesso aos mesmos. Educação 

alimentar, suplementação com medicamentos e biofortificação de alimentos têm sido 

recomendadas para equilibrar e garantir uma alimentação saudável. 

A biofortificação é uma estratégia cientificamente possível, efetiva e 

complementar a outros métodos de erradicação das deficiências de micronutrientes. Sua maior 

vantagem é que não requer mudanças no comportamento de produtores e consumidores. As 

mudanças no conteúdo das sementes, necessariamente, não modificam a aparência, o gosto, a 
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textura ou o preparo do alimento (Mecclafferty & Russel, 2002). Além disso, a incorporação 

de maior valor nutricional às culturas de subsistência pode levar até o pequeno agricultor um 

produto de alta qualidade alimentícia que ele pode plantar colher e consumir, sem o emprego 

de alta tecnologia para o cultivo. 

A deficiência de minerais, além da deficiência de vitaminas, é um grave problema 

de nutrição e de saúde pública em todo o mundo, principalmente em países em 

desenvolvimento. A recente introdução da biofortificação pode, nesses casos, representar um 

novo e importante papel, como parte do sistema integrado, que visa à redução da deficiência 

de micronutrientes no mundo. O principal alvo de trabalhos com biofortificação são os países 

em desenvolvimento, incluindo o Brasil, para os quais os estudos em andamento têm 

abordado a manipulação de culturas básicas da alimentação, como arroz, feijão, milho e 

mandioca, dando-lhes maiores teores de ferro, zinco e vitamina A (Zancul, 2004). 

Entre os programas que integram uma rede internacional de pesquisas para 

biofortificação destaca-se o Programa de Biofortificação de Produtos Agrícolas para Melhor 

Nutrição Humana, o HarvestPlus, que busca o desenvolvimento e difusão de novas 

variedades de cultivos enriquecidos com micronutrientes para combater a desnutrição em 

países em desenvolvimento da América Latina, África e Ásia. 

No Brasil esse programa conta com várias unidades da Embrapa (Arroz e Feijão, 

Mandioca e Fruticultura, Milho e Sorgo, Meio Norte, Recursos Genéticos e Biotecnologia), 

além do apoio da Universidade de Campinas e da Universidade de Adelaide (Austrália).  

Outro programa que desenvolve o mesmo trabalho do programa anteriormente 

citado é o Agrosalud, que avalia e difunde culturas biofortificadas para a América Latina com 

o diferencial de priorizar os alimentos de maior importância para a Bolívia, Brasil, Colômbia, 

Cuba, El Salvador, Guatemala, México, Nicarágua, Peru e República Dominicana. 

Os dois programas recebem financiamentos de instituições como: A Fundação 

Bill e Melinda Gates, Agência Dinamarquesa para o Desenvolvimento Internacional, Agência 

Sueca para o Desenvolvimento Internacional, Agência Americana para o Desenvolvimento 

Internacional, Agência Canadense para o Desenvolvimento Internacional, Departamento para 
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o Desenvolvimento Internacional, Governo Austríaco, Banco de Desenvolvimento Asiático e 

Banco Mundial. 

No Brasil, o Projeto Biofortificação de Produtos Agrícolas para Nutrição Humana, 

principal componente do HarvestPlus,  tem como objetivo a definição de populações 

segregantes de mandioca, feijão e milho com potencial agronômico e maior valor nutricional 

(teores mais elevados de ferro, zinco e pró-vitamina A), o que poderá melhorar a saúde da 

população e promover o desenvolvimento sustentável, maior igualdade social e maior uso 

desses produtos no mercado internacional. 

Para a biofortificação do feijão-caupi a Embrapa Meio-Norte (Teresina-PI) 

realizou estudos, avaliando o conteúdo de ferro e zinco nos grãos do germoplasma elite de 

feijão-caupi. Nesses estudos foram avaliados mais de quarenta genótipos, destacando-se a 

linhagem TE96-290-12G, a qual foi selecionada do cruzamento com código TE96-290, que 

teve como parental feminino a linhagem TE87-108-6G, posteriormente lançada como cultivar 

Amapá, e como parental masculino a linhagem TE87-98-8G, posteriormente lançada como 

cultivar BRS Paraguaçu. Os estudos duraram aproximadamente três anos e a linhagem TE96-

290-12G foi lançada com o nome de BRS-Xiquexique (Embrapa, 2008). 

 A BRS-Xiquexique foi avaliada para os estados da Bahia, Sergipe e Alagoas pela 

Embrapa Tabuleiros Costeiros. Ela tem o diferencial de apresentar altos teores de ferro e 

zinco (Tabela 2.4.1), além de alta produtividade (Tabela 2.4.2). Lançada em julho de 2008 na 

cidade de Aracaju/SE, a BRS-Xiquexique é um dos grandes achados tecnológicos, sendo a 

primeira cultivar de feijão-caupi biofortificada, fornecendo grãos brancos, bem formados, no 

padrão de preferência de uma grande faixa de consumidores das Regiões Norte e Nordeste. 

A BRS-Xiquexique alia alta qualidade física e nutricional do grão com alto 

desempenho agronômico, garantindo, assim, uma boa aceitação pelo agricultor e o mercado. 

A tecnologia é para beneficiar os produtores no atacado, ou seja: pequenos, médios e grandes. 

Apresentando assim, potencial de cultivo e de mercado. Para a agricultura familiar devido à 

sua precocidade, inserção das vagens no nível da folhagem e à sua fácil colheita. Para a 

agricultura empresarial devido à possibilidade de colheita mecanizada. 
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Tabela 2.4.1 - Composição química e tempo de cocção da cultivar BRS-Xiquexique 
Cultivar Porteína 

(%) 
Ferro 

(mg.kg-1) 
Zinco 

(mg.kg-1) 
Tempo de cocção 

(min) 
BRS-Xiquexique 23,23 77,41 53,66 22 

Fonte: Embrapa, 2008 

Tabela 2.4.2 - Produtividade de grãos (kg.ha-1) da cultivar BRS-Xiquexique nos estados da Região Nordeste em 
cultivo de sequeiro, no período de 2000 a 2006. 

Produtividade de grãos (kg.ha -1) Estado 

Nº de ensaios Cultivar 
BRS-Xiquexique 

Testemunha 1 Testemunha 2 

Piauí 17 1.396,3 1.275,0 1.231,4 

Maranhão 15 1.547,5 1.327,7 1.360,8 

Rio Grande do Norte 5 1.395,6 1.297,6 1.440,0 

Pernambuco 6 876,0 687,3 844,0 

Alagoas 3 751,0 781,0 681,6 

Sergipe 6 952,2 1.207,5 1.060,5 

Bahia 4 770,7 773,7 785,5 

Fonte: Embrapa, 2008 

O trabalho da Embrapa Meio-Norte para desenvolver a BRS-Xiquexique teve o 

apoio das Unidades Transferência de Tecnologia, Agropecuária Oeste, Amapá, Amazônia 

Ocidental, Amazônia Oriental, Rondônia, Roraima, Agroindústria de Alimentos, além das 

empresas de pesquisa agropecuária de Pernambuco e do Rio Grande do Norte; e foram gastos 

em torno de R$ 240 mil. 

Sergipe foi o segundo Estado brasileiro a ser contemplado com os programas 

HarvestPlus e Agrosalud no combate à deficiência de ferro, zinco e da vitamina A. De acordo 

com dados da Organização Panamericana da Saúde (OPAS) (1990-2000), no Estado de 

Sergipe, 32% das crianças menores de 5 anos apresentam hipovitaminose A e a anemia 

ferropriva atinge até 50% deste grupo (Alencar & Pereira, 2007) 

Um dos micronutrientes mais estudados e melhor descritos, na literatura, é o ferro, 

desempenhando importantes funções no metabolismo humano, tais como transporte e 

armazenamento de oxigênio, reações de liberação de energia na cadeia de transporte de 

elétrons, conversão de ribose e desoxirribose, co-fator de algumas reações enzimáticas e 

outras reações metabólicas essenciais. A anemia é considerada a principal conseqüência da 
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deficiência de ferro. Em sua fase mais avançada, está associada a sintomas clínicos, como 

fraqueza, diminuição da capacidade respiratória e tontura. Mesmo na ausência da anemia, a 

deficiência de ferro pode acarretar distúrbios neurocognitivos (Cook et al., 1992). 

Todos os grupos populacionais estão sujeitos a conseqüências deletérias 

decorrentes da deficiência de ferro (Colli & Szarfarc, 2003), porém são as gestantes e as 

crianças em idade pré-escolar os dois grupos mais prejudicados e mais sensíveis a essa 

patologia, como verificado na tabela 2.4.3 da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Tabela 2.4.3 - Prevalência de anemia no mundo 1990-1995 
Estágios de vida Países industrializados % Países não-industrializados %

Crianças (0-4 anos) 20,1 39,0 

Crianças (5-14 anos) 5,9 48,1 

Gestantes 22,7 52,0 

Mulheres (15-59 anos) 10,3 42,3 

Homens (15-59 anos) 4,3 30,0 

Idosos (+ de 60 anos) 12,0 45,2 

Fonte: WHO, 2009 

Os dados da tabela referentes às crianças em idade pré-escolar comparados com 

os dados da OPAS referentes às crianças sergipanas na mesma faixa etária preocupam, pois 

segundo a OMS, uma população é considerada anêmica quando a prevalência de anemia está 

acima de 5%. 

Outro nutriente bastante estudado é a vitamina A, pois ela é essencial para o 

crescimento e desenvolvimento do ser humano. Atua na manutenção da visão, no 

funcionamento adequado do sistema imunológico e mantém saudáveis as mucosas, atuando 

como barreira contra as infecções. Sua deficiência é, geralmente, resultado da deficiência 

prolongada da ingestão de alimentos que contenham vitamina A, e é agravada pelo 

aparecimento de infecções, sendo a principal causa de cegueira, evitável no Mundo, e é 

reconhecida como uma das maiores causadoras de morbidade e mortalidade entre crianças nos 

países em desenvolvimento (Mora, 2000). No Brasil, a deficiência de vitamina A acontece em 

todo o País, sem se restringir às áreas mais pobres. 
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O zinco é um micronutriente essencial à homeostase humana, tendo sido 

demonstrada sua participação como constituinte integral ou co-fator em mais de 300 

metaloenzimas. Sua deficiência é considerada um problema mundial, sobretudo em países 

subdesenvolvidos e em bolsões de pobreza de grandes cidades, e suas repercussões podem ser 

drásticas, com comprometimento físico e intelectual. A deficiência relativa de zinco deve ser 

considerada em situações de crescimento rápido, nas quais há aumento da demanda do 

oligoelemento, como na infância, puberdade, gravidez e lactação (Person et al., 2006) 

Em Sergipe a variedade de feijão-caupi  BRS-Xiquexique está sendo usada  pelo 

projeto de biofortificação de alimentos no combate à deficiência de ferro, zinco e vitamina A, 

que está sendo desenvolvido com crianças de escolas estaduais no município sergipano de 

Pacatuba.. A Universidade Federal de Sergipe (UFS), a Secretaria de Estado de Inclusão e 

Desenvolvimento Social, Departamento de Alimentação Escolar, Pastoral da Criança e várias 

Unidades da Embrapa participam desse projeto que visa também à validação e difusão da 

cultivar BRS-Xiquexique junto aos agricultores do Estado; fazer estudos antropométricos, de 

avaliação sensorial, hábitos alimentares e biodisponibilidade; bem como a continuação das 

avaliações do germoplasma elite para ferro e zinco; e a realização de cruzamentos entre a 

cultivar BRS-Xiquexique e duas linhagens africanas, ricas em ferro e zinco. 

A biofortificação do feijão-caupi tem o potencial de grande impacto no futuro, 

pois o mesmo representa rica fonte de alimento, principalmente de proteínas, ferro e zinco, 

para o suprimento da dieta de povos carentes em nutrientes, mas com grande tradição de 

consumo, como é o caso de algumas localidades do Nordeste do Brasil. 

2.5- O estresse por déficit hídrico nas plantas 

O estresse refere-se a uma mudança das condições necessárias para a vida e induz 

mudanças e respostas em todos os níveis funcionais do organismo, as quais são reversíveis a 

princípio, mas podem se tornar permanentes (Larcher, 2004). Em condições naturais e 

agricultáveis, as plantas estão freqüentemente expostas às condições de múltiplos estresses, 

tais como a seca, a elevada salinidade, a alta temperatura, as inundações e a intensa 

luminosidade (Chen & Murata, 2002), as quais limitarão seu desenvolvimento e suas chances 

de sobrevivência. Esses estresses, por sua vez, desempenham um papel importante na 

determinação de como o solo e o clima limitam a distribuição de espécies vegetais. 
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O estresse pode se manifestar de diversas maneiras, sendo que nas plantas sua 

intensidade depende do órgão ou do tecido alvo, da fase de desenvolvimento da planta e do 

genótipo estudado. Considerando estes fatores, o genótipo pode apresentar resistência ou 

tolerância, sobrevivendo e, às vezes, até crescendo, mesmo que em menores taxas ou o 

genótipo pode manifestar suscetibilidade sofrendo redução do crescimento e, dependendo da 

intensidade do estresse, podendo chegar à morte da planta (Cambraia, 2005). Estudos que 

envolvem mecanismos de resposta a um dado estresse geralmente apresentam dificuldades 

conclusivas, pois os fatores de estresse normalmente não operam isolados. 

O estresse hídrico resulta da deficiência hídrica ou do excesso de água no 

ambiente, sendo o primeiro mais comum. Não há um processo vital que não seja afetado de 

alguma forma pelo declínio do potencial hídrico (Taylor, 1996; Larcher, 2004). 

 O déficit hídrico diminui o potencial hídrico do solo interferindo diretamente na 

eficiência do uso da água pelas plantas, as quais necessitam então desenvolver um potencial 

hídrico mais negativo que o do solo, de modo a manter um gradiente de potencial hídrico 

entre o solo e a planta (Taiz & Zeiger, 2009). Segundo Fontana et al. (1992), o déficit hídrico 

constitui-se num dos fatores que afetam a produção agrícola com maior freqüência e 

intensidade, influenciando praticamente todos os aspectos relacionados ao desenvolvimento 

vegetal, diminuindo a taxa de fotossíntese e afetando vários outros processos.  Seus efeitos 

dependem da sua intensidade, duração, época de ocorrência e da interação com outros fatores 

que interferem no rendimento das culturas. São iniciados quando a evapotranspiração supera a 

taxa de absorção de água do solo pela cultura, estando associados à redução progressiva da 

disponibilidade de água no solo. 

A primeira e mais sensível resposta ao déficit hídrico é a diminuição da 

turgescência com a conseqüente diminuição do processo de crescimento. O metabolismo das 

proteínas e dos aminoácidos é também logo limitado causando, no caso das proteínas, a baixa 

fertilidade do pólen. Outro efeito da deficiência hídrica verificado é o desencadeamento da 

síntese de ácido abscísico (ABA) que nas folhas induz o fechamento estomático. Esse 

fechamento bloqueia o influxo de CO2 para as folhas, diminuindo o acúmulo de 

fotoassimilados, o que implica na redução da produtividade, sendo a deficiência hídrica, 

portanto, uma das maiores causas de redução na produtividade agrícola no mundo (Larcher, 

2004 ; Santos & Carlesso, 1998). 
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O fechamento estomático ocasiona também a redução da transpiração o que ajuda 

na conservação da água disponível. A redução na assimilação do CO2 aliada à senescência das 

folhas provoca a redução na atividade fotossintética. A fotossíntese desempenha importante 

papel na acumulação de carboidratos e conseqüentemente na produção de grãos de uma 

cultura. O déficit hídrico, portanto, reduz a produção de grãos à medida que a utilização dos 

carboidratos é afetada por mudanças na partição dos mesmos no interior da planta, 

condicionando as plantas a desenvolverem mecanismos de adaptação e resistência (Jordan, 

1983). 

2.6- Feijõ-caupi: respostas ecofisiológicas e rendimento versus disponibilidade de água 

O feijão-caupi é considerado uma espécie altamente resistente à seca, 

principalmente as cultivares ramadoras, embora varie, de cultivar para cultivar, o número de 

dias que a planta tolere a falta d’água. Essa resistência constitui-se na capacidade em sustentar 

rendimentos razoáveis mesmo em períodos de pouca disponibilidade de água e não somente 

na habilidade de sobreviver durante a ocorrência de prolongados períodos de déficit hídrico 

severo. 

As exigências hídricas dessa cultura, para obtenção do máximo rendimento, 

variam de 300 mm a 400m durante o seu ciclo, dependendo das condições edafoclimáticas 

locais. O requerimento de água pela cultura é variável com o seu estádio de desenvolvimento. 

O consumo de água aumenta de um valor mínimo na germinação até um valor máximo na 

floração e na formação de vagens, decrescendo a partir do início da maturação (Doorenbos & 

Kassan, 2000 ; Nóbrega et al., 2001). 

Vários trabalhos têm sido desenvolvidos na tentativa de entender o 

comportamento do feijão-caupi sob as condições de deficiência hídrica. Esses trabalhos têm 

visado principalmente a conhecer a capacidade de resposta aos níveis de déficit hídrico, bem 

como a relação entre consumo de água e produtividade. Dando suporte então ao agricultor na 

seleção de cultivares apropriadas e no manejo adequado durante o cultivo. Costa et al. (1997) 

ressaltam a necessidade de avaliar o comportamento de cultivares desenvolvidas para 

sequeiro, para evitar perdas da produtividade. 
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Como na demais culturas, o rendimento do feijão-caupi é bastante afetado pela 

disponibilidade de água no solo. Deficiências ou excessos de água nas suas diferentes fases de 

desenvolvimento causam redução no seu rendimento em diferentes proporções. A baixa 

profundidade de seu sistema radicular efetivo, por exemplo, deixa-o suceptivo à não absorção 

de água mesmo em reduções de conteúdo de água considerados moderados (Andrade, 1998 ; 

Silveira & Stone, 1998). 

Segundo Fancelli & Dourado Neto (1999), a deficiência hídrica na fase de 

desenvolvimento das vagens afeta o rendimento do feijoeiro pela redução da taxa de 

fotossíntese e do metabolismo da planta e pela queda e/ou diminuição do crescimento das 

vagens.  Nascimento et al. (2004), estudando a cultivar de  feijão-caupi IPA-6 sob diferentes 

níveis de água disponível (40%, 60%, 80% e 100% da capacidade de água disponível no solo 

–CAD), verificaram reduções no número de folha por planta, 23 e 35%, no número de vagens 

por planta, 32 e 49%, e na massa de vagens por planta, 23 e 30%, respectivamente para níveis 

de 60 e 40% de água disponível do solo em relação à testemunha 100%. 

Carvalho et al. (2000) verificaram em casa de vegetação uma queda acentuada na 

produção do feijão-caupi à medida que o déficit hídrico do solo aumentou chegando a uma 

produção nula no caso do déficit mais elevado (reposição de apenas 20% da água consumida).  

Cruz (1993) observou uma redução significativa na produção do caupi, quando 

submetido a déficit hídrico nas fazes vegetativa e reprodutiva. Nas mesmas condições 

edafoclimáticas, Gondim et al. (2000), verificaram que a época de maior consumo de água 

pelas plantas coincidiu com a floração e enchimento dos grãos. 

Aplicando lâminas de 449,1 mm e 389,9 mm nas cultivares de feijão-caupi BRS-

17 Gurguéia e BRS-14 Mulato, respectivamente, Andrade Júnior et al. (2002) obtiveram 

rendimentos de 2.809 kgha-1 e 2.103 kgha-1 . No mesmo os autores verificaram, quanto ao 

acúmulo de matéria seca, que houve mais acúmulo na cultivar BRS-17 Gurguéia, que atingiu 

160 g.planta-1 no tratamento de maior disponibilidade de água, cerca de 30% a mais do valor 

obtido na cultivar BRS-14 Mulato. 

Diversos outros trabalhos com deficiência hídrica na cultura do feijão-caupi têm 

sido desenvolvidos visando na maioria dos casos mensurar os rendimentos perdidos pela 
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planta no que diz respeito à produtividade dos grãos. Trabalhos com respostas ecofisiológicas 

e bioquímicas à deficiência hídrica também são desenvolvidos com variedades de feijão-

caupi. 



ii 

3-MATERIAIS E MÉTODOS
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3.0- MATERIAIS E MÉTODOS 

Os trabalhos foram conduzidos na estufa agrícola do Departamento de Biologia da 

Universidade Federal de Sergipe, localizada no município de São Cristóvão-SE.  

Para obtenção do substrato foi feita a mistura de terra vegetal com areia lavada na 

proporção 2:1 e retirada amostra para as análises química (Tabela 3.1) e granulométrica 

realizadas pelo Instituto de Tecnologia e Pesquisa de Sergipe – ITPS. 

Tabela 3.1. Características químicas do solo utilizado nos experimentos. Análise realizada pelo Instituto de 
Tecnologia e Pesquisa de Sergipe (ITPS). 

      RESULTADO UNIDADE DATA DO ENSAIO 
pH em Água 4,66 - 25/07/08 
Matéria Orgânica 14,5 g/dm3 25/07/08 
Cálcio + Magnésio 3,49 cmolc/dm3 25/07/08 
Cálcio 2,92 cmolc/dm3 25/07/08 
Magnésio 0,57 cmolc/dm3 29/07/08 
Alumínio 0,19 cmolc/dm3 25/07/08 
Sódio 0,106 cmolc/dm3 29/07/08 
Potássio 0,21 cmolc/dm3 29/07/08 
Hidrogênio + Alumínio 1,62 cmolc/dm3 25/07/08 
Sódio 24,4 ppm 25/07/08 
Potássio 83,1 ppm 25/07/08 
Fósforo 12,6 ppm 25/07/08 
pH em SMP 6,8 - 25/07/08 
SB- Soma de Bases Trocáveis 3,81 cmolc/dm3 29/07/08 
CTC 5,43 cmolc/dm3 29/07/08 
PST 1,95 % 29/07/08 
V- Índice de Saturação de Bases 70,2 % 29/07/08 

O substrato foi classificado como arenoso, com as proporções de 88,45% de areia, 

3,71% de argila e 7,84% de silte. Seguindo a recomendação para adubação de 50 kg.ha-1 de 

Fósforo, foi feita adubação, oito dias antes da semeadura, com 1,38g de Superfosfato Simples 

por vaso com capacidade de dez litros. 

A variedade estudada, cultivar BRS-Xiquexique, apresenta porte do tipo semi-

prostrado, ramos relativamente consistentes, hábito de crescimento indeterminado, ciclo de 65 

a 75 dias, floração plena entre 39 e 45 dias; sendo recomendada para os Estados do Amapá, 

Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima (Região Norte); Alagoas, Bahia, Maranhão, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe (Região Nordeste); Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul (Região Centro-Oeste).   
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Para os experimentos deste trabalho as sementes foram cedidas pela Embrapa 

Tabuleiros Costeiros. A semeadura foi feita em local definitivo, sendo semeadas quatro 

sementes por vaso na profundidade de 1cm, ocorrendo germinação total após 8 dias da 

semeadura (Figura 3.1). Decorridos sete dias após a germinação, foi feito desbaste, deixando 

as duas plantas visivelmente consideradas mais desenvolvidas de cada vaso.   

        
Figura 3.1- Plantas jovens de feijão-caupi ( Vigna unguiculata L. Wap ), cultivar BRS-Xiquexique no 9º dia 
após semeadura em casa de vegetação. 

O cultivo foi realizado em condições semi-controladas, com irrigações 

automáticas sempre às 05h00min, ao meio dia e às 17h00min.  No 26º dia após a semeadura 

foi feita a adubação de cobertura recomendada (20 kgha-1), 0,5g de Sulfato de Amônia por 

vaso. O cultivo foi conduzido nessas condições até o 46º dia após a semeadura (início da fase 

reprodutiva), quando a irrigação automática foi desligada e os vasos com as plantas foram 

identificados de acordo com cada um dos tratamentos. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com três tratamentos e 

cinco repetições. A unidade experimental consistiu de um vaso com duas plantas. Os vasos 

foram devidamente identificados e distribuídos aleatoriamente na estufa (Figura 3.2). Os 

tratamentos consistiram em (T0 = reposição de 100% da quantidade de água perdida 
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diariamente pela evapotranspiração das plantas; T1 = reposição de 50% da quantidade de água 

perdida diariamente pela evapotranspiração das plantas e T2 = reposição de 25% da 

quantidade de água perdida diariamente pela evapotranspiração das plantas). As restrições 

hídricas começaram no 47º dia após a semeadura. 

                          
Figura 3.2- Plantas de feijão-caupi ( Vigna unguiculata L. Wap ), cultivar BRS-Xiquexique em solo sob 
capacidade de campo no 1º dia de experimentos. 

No dia anterior ao início dos experimentos as plantas foram submetidas à 

capacidade de campo. No dia seguinte, às 08h00min, cada um dos vasos foi pesado e 

estabelecido seu peso inicial. Nos dias sucessivos até 16° dia, sempre das 08h00min às 

08h30min os vasos foram pesados e reposta a água perdida nas 24 horas anteriores nas 

proporções estabelecidas por tratamento (Figura 3.3).  

                

   

Figura 3.3- Momento de pesagem dos vasos. Cada um dos vasos era pesado, o valor da massa subtraído ao valor 
anterior e feita a reposição de água de acordo com o tipo de tratamento. 

As variáveis: temperatura, umidade relativa do ar e radiação solar foram 

monitoradas, por meio de uma Estação Meteorológica Automática modelo MCR100 a cada 

meia hora. 

Durante os experimentos foram feitas análises ecofisiológicas, a cada dois dias, e 

análises bioquímicas, a cada quatro dias. As plantas submetidas ao déficit hídrico foram 
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reidratadas quando apresentaram taxa de fotossíntese nula e observadas quanto à capacidade 

de restabelecimento. Durante os experimentos os botões florais que surgiam eram retirados 

das plantas. 

As variáveis ecofisiológicas estudadas foram transpiração (E), condutância 

estomática (gs), fotossíntese líquida (A), potencial hídrico foliar (�h), concentração interna de 

CO2 (Ci) e clorofila total.  Estabelecendo a razão A/E entre fotossíntese e transpiração 

determinou-se a eficiência do uso da água. Estabelecendo a razão A/gs entre fotossíntese e 

concentração interna de CO2 determinou-se a eficiência no uso do carbono. Já as variáveis 

bioquímicas estudadas foram teor de açúcares solúveis, teor de prolina, teor de proteína e 

teores das clorofilas a e b. 

As medidas de transpiração, condutância estomática e fotossíntese foram obtidas 

com auxílio do equipamento infra-red gas analyser PPSystem (modelo CIRAS-2) (Figura 

3.4). O potencial hídrico foi obtido usando-se uma câmara de pressão Soil Moisture 

Equipment Corp, modelo 3005 (Figura 3.5), seguindo técnica descrita por Kaufmann (1968).  

Figura 3.4-      Leitura de trocas 
gasosas em folhas de feijão-cau- 
pi,  variedade   BRS-Xiquexique 
cultivada  em casa de vegetação, 
com o auxílio do analisador   de 
gás por infra –vermelho-  IRGA. 
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Figura 3.5- Vista da câmara de pressão usada para determinação dos potenciais hídricos (acima). Abaixo, 
detalhe do pecíolo do feijão-caupi variedade BRS-Xiquexique no momento da determinação. 

Para as determinações ecofisiológicas foram usadas folhas totalmente expandidas 

localizadas à mesma altura em cada uma das plantas. As mesmas folhas usadas nos estudos 

ecofisiológicos foram usadas também para os estudos bioquímicos, exceto nos dias em que as 

duas avaliações não coincidiram. Para cada uma das análises bioquímicas foram extraídos das 

folhas cinco discos de 1 cm de diâmetro. 

A dosagem de açúcares solúveis foi obtida usando-se o método de Ashwell 

(1957), tendo como reagente base uma solução de Antrona P.A. diluída em ácido sulfúrico a 

0,2% a qual também serviu como branco. A curva padrão foi determinada usando-se uma 

solução de Glucose anidra P.A. diluída em etanol 80%. A maceração dos discos foi feita com 

auxílio de almofariz e pistilo e adição de etanol 80%. As leituras da densidade ótica foram 

feitas em espectofotômetro no comprimento de onde de 640 nm. 

A prolina teve sua dosagem determinada segundo método de Bates (1972), tendo 

como reagente a nihidrina. Para a curva padrão foi utilizada prolina P.A. dissolvida em água 

destilada na concentração de 1mgmL-1. Durante a maceração adicionou-se ácido 
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sulfossalicílico a 3%. Para o branco foi empregado tolueno P.A. e as leituras foram feitas a 

520 nm. 

A dosagem de proteínas foi realizada segundo Bradford (1976), tendo como 

reagente base de azul de comassie. Para a curva padrão foi utilizada albumina bovina (SAB) 

diluída em água destilada na concentração de 0,25 mgmL-1. A maceração foi feita com TRIS 

(tris hidroximetil amino metano). Para o branco foi utilizado o reagente de Bradford, à base de 

azul de comassie brilhante G-250. As leituras foram feitas a 595 nm. 

Já a dosagem de clorofila foi realizada segundo o método de Arnon (1949), tendo 

como solvente de extração a acetona a 80%, a qual serviu para a maceração (com adição de 

Hidroxicarbonato de Magnésio) e também como branco. As leituras foram feitas a 645 nm 

para a clorofila a e 663 nm para a clorofila b. 

As análises foram realizadas no Laboratório de Botânica Aplicada do 

Departamento de Biologia da Universidade Federal de Sergipe. Foram utilizadas cubetas de 

vidro para as leituras, feitas em espectofotômetro SP-22 da marca Biospectro. 

Todos os dados referentes às análises bioquímicas e ecofisiológicas obtidos foram 

submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas mediante teste de Tukey, ao 

nível de 5% de significância com auxílio do programa estatístico GraphPad Prism. Versão 

4.0. 



ii 

4-RESULTADOS E DICUSSÃO
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4.0- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os experimentos com estresse hídrico duraram 16 dias, durantes os quais as 

plantas foram submetidas aos diferentes tratamentos. Durante esse período pôde-se observar 

as respostas que se seguem.  

4.1- Respostas Ecofisiólogicas 

Durante esse período as plantas do tratamento T0 tiveram uma perda média diária 

de água por evapotranspiração de 680,8 mL, variando de 430 a 990 mL. As plantas do 

tratamento T1 perderam em média 305,8 mL de água e a variação foi de 34 a 700 mL. Já nas 

plantas do tratamento T2 a variação foi de 59 a 890 mL com uma perda média diária de 384,6 

mL de água por evapotranspiração (Figura 4.1.1). 

Figura 4.1.1- Perda média de água por evapotranspiração pela cultivar BRS-Xiquexique sob capacidade de 
campo (T0= reposição de 100% da água perdida por evapotranspiração) e sob restrição hídrica (T1= reposição de 
50% da água perdida por evapotranspiração e T2= reposição de 25% da água perdida por evapotranspiração) 
analisadas pelo teste de Tukey ao nível de 5%.

Considerou-se como evapotranspiração diária, a perda de água para a atmosfera 

pelo sistema vaso-planta, durante vinte e quatro horas. O conceito de evapotranspiração na 

literatura sugere algumas discussões. Autores como Thornthaite e Penman, citados por 

Camargo & Camargo (2000), são uns dos pioneiros na definição do conceito de 

evapotranspiração. Para o primeiro existem dois tipos de evapotranspiração; a potencial e a 
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real. A potencial seria a perda de água para a atmosfera através de uma superfície natural 

coberta com vegetação nativa sem restrição de água no solo. Quando uma dessas exigências 

não fosse atendida, seria considerada então como evapotranspiração real. Para Penman, 

evapotranspiração potencial seria a quantidade de água transferida para a atmosfera, na 

unidade de tempo, por uma cultura verde, de pequeno porte, em crescimento ativo e sem 

restrição hídrica. 

Os dois conceitos apresentam limites à medida que impõem a condição de a 

planta não estar sob condições de restrição hídrica. Nesse sentido, entende-se que para ocorrer 

a evapotranspiração, a planta nunca poderia deixar de ser suprida de água. Portanto, neste 

trabalho adotou-se como evapotranspiração, a quantidade de água perdida para a atmosfera 

pelo sistema vaso-planta, no período de vinte e quatro horas, independentemente de a planta 

estar ou não sob regime de supressão hídrica. 

A diminuição brusca da disponibilidade de água, através da reposição diária de 

somente 25% da perda nas plantas do tratamento (T2), fez com que as mesmas tivessem seu 

potencial hídrico foliar diminuído consideravelmente até o sexto dia após a restrição hídrica, 

quando as mesmas tiveram de ser reidratadas ao apresentarem taxa nula de fotossíntese. Já as 

plantas do tratamento (T1) tiveram redução gradativa no seu potencial hídrico, sendo 

necessária sua reidratação somente após 11 dias de restrição hídrica (Figura 4.1.2). 
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Figura 4.1.2- Potencial hídrico foliar na cultivar BRS-Xiquexique sob capacidade de campo (T0= reposição de 
100% da água perdida por evapotranspiração) e sob restrição hídrica (T1= reposição de 50% da água perdida por 
evapotranspiração e T2= reposição de 25% da água perdida por evapotranspiração) analisadas pelo teste de 
Tukey ao nível de 5%. 
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Diferenças estatisticamente significativas foram observadas a partir do quarto dia 

após início da supressão hídrica. As plantas do tratamento T2 diferiram, inclusive das plantas 

do tratamento T1 que até então não diferiam significativamente do grupo controle, o que 

correu, apenas depois do sexto dia de supressão hídrica.  

As plantas dos tratamentos T1 e T2 recuperaram seu potencial hídrico foliar após 

reidratação. Sendo que no tratamento T2 a recuperação ocorreu após quatro dias, enquanto que 

no tratamento T1, em apenas dois. Essa diferença de dias para a recuperação das condições 

hídricas sugere que a restrição de água mais moderada e mais gradativa imposta às plantas do 

tratamento T1 comparada à restrição nas plantas do tratamento T2 que foi mais severa, 

provocou menores danos às estruturas protoplasmáticas. 

As plantas do tratamento controle (T0) apresentaram valores médios de potencial 

hídrico de -0,72 MPa, variando de -0,55 a -0,91 MPa. As que tiveram reposição de 50% da 

perda de água apresentaram valores médios de -0,81 MPa com variação de -0,55 a -1,1 MPa. 

Já as plantas do tratamento (T2) apresentaram valores que variaram entre -0,48 e -1,1 MPa 

com média de -0,82 MPa . 

Estudando os efeitos da deficiência hídrica em caupi, Gomes-Filho & Tahim  

(2002), obtiveram valores em torno de -0,80 MPa para a variedade nacional Pitiúba no maior 

nível de deficiência, enquanto que a variedade nigeriana TVu-4552 apresentou valores 

estáveis em todos os níveis( 1, 2, 3, 4 e 5, onde o nível 5 foi o de mais deficiência hídrica). 

Turk & Hall (1980) observaram que, em cultivares de caupi, na presença de déficit hídrico no 

solo e alta demanda evaporativa da atmosfera, o potencial hídrico foliar permaneceu acima de 

-1,80 MPa. 

Costa et al. (1997), em experimento realizado em casa de vegetação no Campus 

do Pici da Universidade Federal do Ceará, estudaram os efeitos do déficit hídrico em três 

variedades de caupi em suas fases reprodutivas: Pitiúba, Setentão e Epace-10. A variedade 

Pitiúba chegou a baixar seu potencial hídrico foliar para -1,3 MPa quando da ocorrência do 

nível mais crítico de escassez de água. As outras variedades também mantiveram-se na média 

(Setentão -1,2 MPa e a Epace 1,35 MPa).  Souza et. al (2004), estudando a cultivar Vita 7, 

obteveram potenciais hídricos foliares em torno de -1,3 MPa após seis dias de supressão 

hídrica. Em outros estudos com caupi, Costa et al. (1997), registraram �h foliar de -1,2 MPa; 
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Gonçalves (1999) e Rocha (2001) obtiveram -1,42 MPa, Mendes et al. (2007) registraram -

1,88 MPa,   enquanto Pimentel & Hébert (1999) encontraram valores de -2,3 MPa. 

Esses valores, segundo a literatura, são considerados altos e denotam que essas 

cultivares mostraram-se resistentes à seca, o que pareceu depender essencialmente de diversos 

mecanismos de controle da perda de água pelas plantas. Segundo Taiz e Zeiger (2009), 

plantas apresentando potenciais hídricos foliares entre -1,0 MPa e -2,0 MPa denotam 

deficiência hídrica moderada e relativa resistência à deficiência de água. 

Neste trabalho, foi verificado que a diminuição dos valores de potencial hídrico, 

durante a ocorrência de acentuada deficiência de água no solo, teve relação com a diminuição 

da condutância estomática (Figura 4.1.3). Mesmo antes de serem registradas quedas nos 

valores de potencial hídrico, no segundo dia de deficiência hídricas as plantas apresentaram 

redução na condutância estomática. Segundo Ismail et al. (1994), a condutância estomática de 

feijão-caupi é muito sensível a pequenas mudanças no conteúdo de água do solo, antes mesmo 

que ocorram mudanças no conteúdo de água foliar. 
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Figura 4.1.3- Condutância estomática (gs) na cultivar BRS-Xiquexique sob capacidade de campo (T0= reposição 
de 100% da água perdida por evapotranspiração) e sob restrição hídrica (T1= reposição de 50% da água perdida 
por evapotranspiração e T2= reposição de 25% da água perdida por evapotranspiração) analisadas pelo teste de 
Tukey ao nível de 5%. 

Pelo gráfico observa-se que até o sexto dia de supressão hídrica, não foram 

verificadas grandes diferenças nos valores médios de condutância estomática entre o 

tratamento T1 e o tratamento T2, mesmo observando-se variação no potencial de água no solo 

após o quarto dia após supressão hídrica (DASH). Possivelmente, as limitações hídricas 
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impostas a esses dois tratamentos não foram suficientes para provocar grandes variações na 

condutância estomática. Contudo, quando comparados ao grupo controle, os tratamentos T1 e 

T2 apresentaram diferenças significativas logo no segundo DASH. 

Nota-se que o grupo controle (T0), sem restrição hídrica, apresentou maior valor 

de condutância estomática durante quase todo o experimento, provavelmente pela melhor 

condição hídrica das plantas durante o período. Na tabela 4.1.1 têm-se os valores médios de 

condutância estomática para os três tratamentos no período dos seis dias iniciais dos 

experimentos. 

Tab. 4.1.1- Valores médios de condutância estomática (gs) em mmol m-2 s-1 da BRS-Xiquexique na capacidade 
de campo (T0= reposição de 100% da água perdida por evapotranspiração) e sob restrição hídrica (T1= reposição 
de 50% da água perdida por evapotranspiração e T2= reposição de 25% da água perdida por evapotranspiração) 
analisadas pelo teste de Tukey ao nível de 5%. 

Dia da medição T0 T1 T2

Dia inicial ( CC ) 272,8a 251,44a 347,0a 

2º DASH 446,16a 213,26b 198,61b 

4º DASH 208,19a 70,33b 38,64b 

6º DASH 313,67a 32,03b 25,24b 

8º DASH 541,28a 71,71b *695,71a 

10º DASH 579,84a 34,76b *649,17a 

12º DASH 650,78a 35,18b *663,71a 

14º DASH 444,82a *551,04a 27,18b 

15º DASH 593,02a *553,77a 19,19b 

Comparações feitas na horizontal, Médias seguidas da mesma letra não diferem 
estatisticamente 

CC= Capacidade de campo 
DASH = Dias após supressão hídrica 

* Reidratada 

Ao 6º DASH as plantas dos tratamentos T1 e T2, em função da menor reserva 

hídrica no solo que o grupo controle, apresentaram baixos valores de condutância estomática, 

caracterizando o fechamento estomático e evitando a perda de água pela folha nesse período 

crítico de estresse por déficit hídrico. 

O processo de abertura e fechamento dos estômatos está relacionado 

principalmente com a intensidade de luz, com o estado de hidratação da folha e com o balanço 
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de CO2. Segundo Pimenta (2004), as plantas em geral, em situação de estresse por déficit 

hídrico moderado, a abertura estomática será a máxima possível, sem que ocorra uma 

desidratação letal na planta, mas ainda capaz de fixar o dióxido de carbono. Se a deficiência 

hídrica persistir, a planta manterá os estômatos fechados, ajudando a manter certo turgor, o 

que é uma importante característica de tolerância à seca. 

A BRS-Xiquexique apresentou-se como tolerante à falta de água à medida que se 

observou o fechamento rápido dos seus estômatos, independente do nível de deficiência 

hídrica.  As plantas sob deficiência hídrica restabeleceram-se tão logo foram reidratadas. 

Mesmo as do tratamento T1 que passaram mais tempo com níveis baixos de condutância 

estomática, tiveram pronto restabelecimento apresentando valores médios superiores aos das 

plantas do grupo controle. Em termos comparativos, com relação aos valores do tratamento 

controle, a superação na condutância estomática após dois dias de reidratação, foi de 28,5% 

nas plantas do tratamento T2 e de 23,8% nas do tratamento T1 denotando assim a capacidade 

de recuperação. 

Mendes et al. (2007) em experimentos realizados com as variedades de feijão-

caupi Epace-10 e Seridó, verificaram que estas, quando reidratadas, apresentaram valores 

médios de condutância estomática significativamente superiores aos valores das plantas do 

grupo controle, chegando a alcançar superação em 98% dos valores. Pimentel & Hébert 

(1999) verificaram a capacidade de recuperação pós deficiência hídrica nas variedades de 

caupi Epace 1 e Vu 1183. A primeira, após dois dias de reidratação, chegou a apresentar 

valores médios de condutância estomática 8,3% maiores que o grupo controle.  

Anyia & Herzog (2004) chegaram a registrar valores de condutância estomática 

de 10,0 mmol m-2 s-1 e de 11,7 mmol m-2 s-1 respectivamente nas variedades de feijão-caupi 

nigeriana IFH 27-8 e a iraniana Lobia quando as mesmas foram submetidas a severos regimes 

de deficiência hídrica. Reduções consideráveis também foram verificadas por Costa (1995). 

Vários autores verificaram reduções na condutância estomática, quando 

compararam plantas estressadas com irrigadas nas culturas do amendoim (Lauriano et al., 

2004), , girassol e beterraba açucareira (Souza et al., 2004), trigo (Sassaki & Machado, 1999), 

e pupunheira (Oliveira et al., 2002). Para Atteya (2003) as reduções na condutância 
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estomática em plantas submetidas à deficiência hídrica estão associadas ao declínio no 

potencial hídrico e conteúdo relativo de água na folha. 

Variações desses fatores provocam diferenças de turgescência entre as células-

guarda e as células da epiderme adjacentes promovendo assim, o fechamento ou a abertura 

estomáticos. Mecanismos importantes no processo de trocas gasosas entre a planta e a 

atmosfera (absorção de CO2 na planta e liberação de O2 para a atmosfera). 

A assimilação de CO2 nas plantas de regiões tropicais é o resultado final de um 

conjunto de processos que são regulados por fatores intrínsecos e extrínsecos à planta. A 

temperatura do ar (Tar), por exemplo, influencia diretamente o movimento estomático. 

Segundo Pimenta (2004), o aumento da Tar resulta em aumento da respiração em maior grau 

que a fotossíntese, ocasionando o aumento da concentração de CO2 e este desencadeia o 

fechamento estomático. O aumento da Tar resulta também em aumento da taxa de transpiração 

nas plantas o que favorece a manutenção da temperatura foliar (Tf). 

Os dados apresentados na figura 4.1.5 mostram que houve aumento nos valores 

médios da Tf das plantas submetidas à deficiência hídrica. Em termos individuais, os 

tratamentos sob restrição hídrica chegaram a apresentar plantas com Tf de 37ºC, temperatura 

que segundo Siebke et al. (2002), dependendo do tempo de exposição da planta, pode causar 

danos na maquinaria fotossintética, tanto ao nível enzimático, destruindo ou desnaturando as 

enzimas envolvidas no processo de fixação do CO2 , como em nível dos fotossistemas, 

ocasionando a fotoinibição ou fotodestruição. Os danos causados à maquinaria fotossintética 

estão diretamente relacionados à concentração interna de CO2 (Ci). O comportamento da 

BRS-Xiquexique em relação à Ci pode ser verificado na figura 4.1.4. 
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Figura 4.1.4- Concentração de CO2 interno (Ci) na cultivar BRS-Xiquexique sob capacidade de campo (T0= 
reposição de 100% da água perdida por evapotranspiração) e sob restrição hídrica (T1= reposição de 50% da 
água perdida por evapotranspiração e T2= reposição de 25% da água perdida por evapotranspiração ) analisadas 
pelo teste de Tukey ao nível de 5%. 
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Figura 4.1.5- Temperatura foliar (Tf) na cultivar BRS-Xiquexique sob capacidade de campo (T0= reposição de 
100% da água perdida por evapotranspiração) e sob restrição hídrica (T1= reposição de 50% da água perdida por 
evapotranspiração e T2= reposição de 25% da água perdida por evapotranspiração ) analisadas pelo teste de 
Tukey ao nível de 5%. 

A temperatura do ar, no momento das medições, variou de 23,6 ºC a 35,1 ºC 

perfazendo uma média de 30,65 º C. A temperatura média foliar foi de 30,57 º C nas plantas 

do grupo controle, de 33,02 ºC nas plantas do tratamento T1 e de 33,74 ºC nas do tratamento 

T2. Houve portanto, uma relação Tf/Tar de 0,99, 1,07 e 1,10 respectivamente, nos tratamentos 

T0, T1 e T2. Resultados semelhantes dessa relação foram registrados por Mendes et al. (2007) 

nas variedades Epace-10 e Seridó. 
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O aumento da temperatura foliar nas plantas sob deficiência hídrica pode estar 

diretamente relacionado ao declínio da taxa de transpiração dessas plantas. Segundo Pimentel 

(2004), a transpiração é responsável por manter a temperatura das folhas dentro de um limite 

letal. Uma taxa de transpiração de 1,84 mmol.m-2.s-1 pode causar uma diminuição da 

temperatura foliar em até 5 ºC. 

A respiração da planta é um processo sensível à temperatura, aumentando quando 

esta também aumenta. O aumento da respiração em detrimento da diminuição da fotossíntese, 

como já mencionado, geralmente provoca o aumento na concentração de CO2 nas folhas das 

plantas. 

Como observado na figura 4.1.4 acima, as restrições hídricas não foram 

suficientes para provocar diferenças significativas nas concentrações de CO2 (Ci) entre os 

tratamentos até o 2º DASH. A partir do 4º dia as plantas do tratamento T2 já apresentavam 

valores de Ci significativamente diferentes das plantas dos tratamentos T0 e T1. Ao sexto dia 

de experimentos os tratamentos apresentaram valores estatisticamente diferentes. As plantas 

do grupo controle apresentaram valores médios de 235,9 ppm  variando de 102,0 ppm a 295,0 

ppm. As do tratamento T1 tiveram níveis que variaram de 158,0 ppm a 413,0 ppm e 

apresentaram média de 306,4 ppm. Como já era esperado, as plantas do tratamento T2, por 

terem sofrido uma deficiência hídrica mais severa apresentaram concentrações médias de CO2

interno mais elevadas em relação às plantas dos outros dois tratamentos, 343,3 ppm e variação 

também maior, de 167,0 ppm a 469,0 ppm ; correlacionando-se assim, com a condutância 

estomática que chegou aos níveis de 32,03 mmol m-2 s-1   e 25,24 mmol m-2 s-1

respectivamente para os tratamentos T1 e T2  ao 6º DASH, por exemplo, denotando 

fechamento estomático nas plantas submetidas a deficiência hídrica. 

Machado et al. (1999) sugerem que sob baixos potenciais hídricos foliares, há 

queda na atividade de enzimas envolvidas no processo de fixação de CO2 pela folha. Esse fato 

pode estar relacionado ao aumento da concentração interna de CO2, como se observa ao 

comparar os valores de potenciais hídricos foliares na figura 4.1.2, com os valores de 

concentração interna de CO2 na figura 4.1.4. Calbo et al. (1997), também  relataram a 

manutenção de elevadas concentrações internas de CO2 durante o desenvolvimento da  

deficiência hídrica. 
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A redução do potencial hídrico verificada nos tratamento sob déficit de água, o 

fechamento estomático e o aumento da concentração interna de CO2 estão intimamente 

relacionados à queda na taxa de transpiração (Figura 4.1.6). 
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Figura 4.1.6- Taxa de transpiração (E) na cultivar BRS-Xiquexique sob capacidade de campo (T0= reposição de 
100% da água perdida por evapotranspiração) e sob restrição hídrica (T1= reposição de 50% da água perdida por 
evapotranspiração e T2= reposição de 25% da água perdida por evapotranspiração ) analisadas pelo teste de 
Tukey ao nível de 5%. 

As plantas do tratamento T0 mantiveram taxas de transpiração superiores às das 

plantas dos tratamentos T1 e T2, durante todo o período em que estas foram submetidas às 

restrições hídricas. Ao 4º DASH as plantas do tratamento T2 apresentaram valores médios 

menores e significativamente diferentes daqueles verificados nas plantas do tratamento T1. 

Esses valores equipararam-se estatisticamente no 6º DASH, como se observa na tabela 4.1.2. 

Durante todo o experimento as plantas do grupo controle apresentaram uma taxa média de 

transpiração 66,67% maior do que a média verificada nas plantas submetidas ao tratamento T1

e 72,34% maior do que nas do tratamento T2. Dentro dos tratamentos sob regime de seca 

foram verificadas quedas na taxa de transpiração a partir do 2º DASH. Ao sexto dia, por 

exemplo, em relação às condições de capacidade de campo, as quedas foram de 63% e de 

71,6%; respectivamente nos tratamentos T1 e T2. A reidratação das plantas dos tratamentos 

sob deficiência hídrica foi fator primordial para elevação das taxas de transpiração. Em ambos 

tratamentos os valores pós reidratação equipararam-se aos valores verificados no grupo 

controle. 



42

No trabalho de Mendes et al. (2007) com caupi foi verificado que, em relação ao 

controle, o valor médio da transpiração foliar das cultivares Epace 10 e Seridó foi reduzido 

em 23,4 vezes no estresse vegetativo e 16,2 vezes no estresse reprodutivo, o que para eles  

evidenciou o acionamento pelas plantas em déficit de água, de  mecanismos de defesa contra 

a perda de água quando a umidade é deficiente no solo.  

Tab. 4.1.2- Valores médios de taxa de transpiração (E) em mmol m-2 s-1 da BRS-Xiquexique na capacidade de 
campo (T0= reposição de 100% da água perdida por evapotranspiração) e sob restrição hídrica (T1= reposição de 
50% da água perdida por evapotranspiração e T2= reposição de 25% da água perdida por evapotranspiração ) 
analisadas pelo teste de Tukey ao nível de 5%. 

Dia da medição T0 T1 T2

Dia inicial (CC) 3, 18a 3, 11a 3, 42a 

2º DASH 5, 76b 4, 23c 3, 73c 

4º DASH 4, 72d 2, 30e 1, 37f 

6º DASH 5, 56g 1, 15h 0, 97h 

Resultado semelhante aos da tabela acima foi registrado por Anyia & Herzog 

(2004) em relação à variedade brasileira de feijão-caupi RCXAC que apresentou valores 

médios de transpiração, de 3,29 mmol m-2 s-1 em plantas bem regadas, e de 0,57 mmol m-2 s-1

em plantas sob deficiência hídrica. 

A importância da transpiração para as plantas é muito discutida. Como já 

mencionado, sugere-se participação importante na manutenção da temperatura foliar. 

Argumenta-se também papel na ascensão da seiva e no aumento da absorção de nutrientes. 

Por isso os estudos comparativos entre plantas irrigadas e expostas a insuficiência de água no 

solo assumem grande importância.  

O decréscimo nos valores de potencial hídrico nas plantas estressadas foi 

acompanhado do decréscimo também dos valores de transpiração, resultado do fechamento 

estomático. O mecanismo de fechamento estomático é considerado como estratégia utilizada 

pelas plantas para reduzir a perda de água para a atmosfera através da transpiração, 

principalmente em situação de pouca água no solo. Para Mendes et al. (2007), tal 

procedimento pode ser prejudicial ao pleno crescimento e desenvolvimento da planta, mas 

permite garantir a sobrevivência, desde que o déficit hídrico não seja altamente severo e 
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prolongado. Dessa forma, sem o acionamento dos mecanismos de defesa, as culturas podem 

manter a transpiração com risco de completa exaustão da água disponível do solo, com sérios 

danos estruturais e fisiológicos aos tecidos (Silva et al., 1998). 

Quanto maior a deficiência hídrica, menor será o grau de abertura dos estômatos 

e, conseqüentemente, maior será a resistência à entrada de CO2 atmosférico. A diminuição da 

disponibilidade do mesmo nas folhas, aliada a outros fatores, acarreta quedas substanciais na 

taxa de fotossíntese podendo chegar à nulidade da mesma. Com a interrupção da fotossíntese 

e a manutenção da respiração, o CO2 produzido por esta deixa de ser consumido aumentando 

sua concentração interna.  

Outros fatores associados com a queda na taxa fotossintética são as altas 

temperaturas e altos déficits de pressão de vapor na atmosfera, tornando-se mais crítico, 

quando ocorre deficiência hídrica do solo (Taiz & Zeiger, 2009). 

Os valores observados para a taxa fotossintética líquida (Figura 4.1.7) mostraram 

comportamento semelhante aos obtidos com a transpiração e a condutância estomática, 

indicando a ocorrência de uma estreita relação entre essas variáveis. 
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Figura 4.1.7- Taxa de fotossíntese líquida (A) na cultivar BRS-Xiquexique sob capacidade de campo (T0= 
reposição de 100% da água perdida por evapotranspiração) e sob restrição hídrica (T1= reposição de 50% da 
água perdida por evapotranspiração e T2= reposição de 25% da água perdida por evapotranspiração ) analisadas 
pelo teste de Tukey ao nível de 5%. 
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Independentemente da severidade da deficiência hídrica as plantas apresentaram 

rápida queda nas taxas de fotossíntese, sendo que as plantas do tratamento de maior estresse 

chegaram a apresentar taxas nulas já no quarto dia de experimento. Esse grupo de plantas foi 

reidratado ao 6º DASH. Durante os experimentos as plantas do grupo controle apresentaram 

uma taxa média de fotossíntese de 20,33 µmol.m-2. s-1,  as do tratamento T1 apresentaram a 

taxa média  de 3,75 µmol.m-2. s-1 nos dias de estresse, e as do tratamento T2  em média 

apresentaram  2,89 µmol.m-2. s-1 . 

Analisando os valores da tabela 4.1.3 correspondentes aos seis primeiros dias de 

experimento observa-se que, em relação ao primeiro dia de experimento, as plantas do 

tratamento T1 tiveram redução média na taxa de fotossíntese de 93,6 %. Já as plantas de maior 

estresse tiveram reduções maiores chegando ao ponto de apresentarem taxas nulas. 

Em relação à redução nos valores médios da taxa de fotossíntese quando 

comparado às plantas bem regadas com as submetidas à falta de água, Anyia & Herzog 

(2004) registraram resultados semelhantes aos deste trabalho. Na variedade brasileira 

RCXAC, por exemplo, a redução foi de 96,9% ; na variedade nigeriana Vita-7, a redução foi 

de 96,3% e na iraniana Lobia foi de 93,6% . 

Tab. 4.1.3- Valores médios de fotossíntese líquida (A) em µmol.m-2. s-1 da cultivar BRS-Xiquexique na 
capacidade de campo (T0= reposição de 100% da água perdida por evapotranspiração) e sob restrição hídrica 
(T1= reposição de 50% da água perdida por evapotranspiração e T2= reposição de 25% da água perdida por 
evapotranspiração ) analisadas pelo teste de Tukey ao nível de 5%. 

Dia da medição T0 T1 T2

Dia inicial (CC) 17,90a 17,59a 22,18a 

2º DASH 19,82b 13,81c 14,86bc 

4º DASH 13,29d 5,12e 0,23f 

6º DASH 15,59g 1,14h -1,29i 

O déficit de água constituiu-se como fator principal para a queda nas taxas de 

fotossíntese. Não houve correlação entre as variações desta e as variações de temperatura 

ambiental. A radiação fotossinteticamente ativa, nos dias e horários das leituras, não 

apresentou variações que saíssem da faixa considerada típica para a atividade fotossintética 

nas plantas C3. Os valores de radiação fotossinteticamente ativa (PAR) foram do primeiro ao 

ultimo dia de experimento: 1980, 1984, 1981, 1964, 1981, 1979, 1985 e 1054 µmol.m-2. s-1.  
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A radiação solar pode ser considerada um fator de grande importância para o 

crescimento e desenvolvimento vegetal, pois influencia diretamente na fotossíntese das 

plantas. De acordo com Phogat et al. (1984), a interceptação da energia luminosa no feijão-

caupi geralmente é alta devido às folhas glabras e de coloração verde escura. Os autores, 

avaliando a taxa de fotossíntese líquida e a absorção da radiação fotossinteticamente ativa por 

esta cultura, observaram que apenas 4,3% da energia luminosa foi refletida pelas folhas, em 

condições ótimas de água no solo. 

Segundo a literatura, durante a deficiência hídrica, parte da inibição da 

fotossíntese pode ser atribuída a fatores não-estomáticos ao nível dos cloroplastos, como 

problemas na cadeia transportadora de elétrons e durante o processo de fotofosforilação. 

Afirmação que se baseia no fato de haver reduções nas taxas fotossintéticas de plantas sob 

deficiência hídrica apesar das concentrações internas de CO2 não terem sido afetadas. Tezara 

et al. (1999), por exemplo, ao submeterem plantas de girassol (Helianthus annus L.) a 

deficiência hídrica verificaram que estas mantiveram suas concentrações internas de CO2

constantes, enquanto houveram quedas significativas nas taxas de fotossíntese líquida. Eles 

atribuíram esse fato à diminuição da síntese de ATP e ribulose bifosfato (RuBP) ocasionada 

pela deficiência hídrica. 

Para Lawlor (2002), reduções na fotossíntese de plantas submetidas a deficiência 

hídrica podem estar relacionadas à limitação da regeneração da RuBP que provavelmente está 

relacionada à redução na síntese de ATP, devido a uma progressiva inativação de fatores de 

acoplamento resultante do aumento da concentração iônica (Mg+2). Parry et al. (2002), no 

entanto, escrevem que a atividade da RuBP não tem relação com mudanças causadas pelo 

CO2 ou Mg+2, e sim com a presença de fatores de inibição ligados à enzima. O segundo 

contradiz o primeiro, mas não explica quais seriam esses fatores ligados à enzima, deixando a 

discussão aberta.  

Os resultados das trocas gasosas indicaram que as alterações nas taxas 

fotossintéticas na BRS-Xiquexique provavelmente não foram causadas diretamente pelo 

fechamento estomático, e sim por uma possível redução da eficiência bioquímica da fixação 

de CO2, vistos os aumentos médios nas concentrações de Ci registrados nas plantas 

submetidas à deficiência hídrica.  
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Segundo Pimentel (2004), a deficiência de água afeta a absorção e assimilação de 

nutrientes e a falta de nutrientes afeta a fotossíntese. A deficiência de nitrogênio, por exemplo, 

provoca a diminuição da síntese de proteínas e, conseqüentemente, da Rubisco, enzima-chave 

na assimilação do CO2, que corresponde a cerca de 50% das proteínas solúveis foliares, 

segundo Majerowicz, (2004). Com a diminuição ou falta da Rubisco, o CO2 interno deixa de 

ser convertido no processo de fotossíntese, aumentando assim, sua concentração interna como 

verificado na BRS-Xiquexique. 

De uma maneira geral, o fechamento dos estômatos não contribuiu para otimizar a 

eficiência no uso da água (Figura 4.1.8) nas plantas sob estresse, como pode ser observado em 

alguns trabalhos, em que a razão A/E tende a ser superior em condições de deficiência hídrica.   
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Figura 4.1.8- Eficiência no Uso da Água (A/E ou EUA) na cultivar BRS-Xiquexique sob capacidade de campo 
(T0= reposição de 100% da água perdida por evapotranspiração) e sob restrição hídrica (T1= reposição de 50% 
da água perdida por evapotranspiração e T2= reposição de 25% da água perdida por evapotranspiração ) 
analisadas pelo teste de Tukey ao nível de 5%. 

Como observado na figura 4.1.8 a EUA variou consideravelmente entre os 

tratamentos. Houveram estreitas relações entre as taxas de fotossíntese e transpiração 

favorecendo ao mesmo comportamento na EUA. Declínio médio considerável pode ser 

percebido nas plantas sob deficiência hídrica. Diminuições na eficiência no uso da água foram 

também constatadas por Lauriano et al. (2004) em amendoim submetido a deficiência hídrica. 

Anyia & Herzog (2004) estudando 10 genótipos de caupi, verificaram declínio em nove delas, 

havendo pequeno aumento apenas na variedade keniana Ex Ukwala. Outros aumentos em tais 
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condições foram constatados por Souza et al. (2005), em feijão comum, Souza et al. (2004) 

em girassol e beterraba açucareira. 

Alguns autores sugerem que o declínio na EUA, decorre da diminuição na 

condutância estomática, a qual afeta com maior intensidade a taxa fotossintética do que a taxa 

transpiratória da folha (Machado et al., 1999; Taiz & Zeiger, 2009). O fato de a taxa 

fotossintética ser mais afetada do que a taxa transpiratória está relacionado ao fato de haver 

diferenças nos processos de difusão do CO2 e do vapor de H2O. Segundo Larcher (2004), o 

gradiente de concentração entre o ar exterior e cloroplasto para o CO2 é muito menor em 

relação ao gradiente de concentração do vapor de água entre o interior e o exterior da folha; e 

as moléculas de H2O são menores e se difundem 1,5 vez mais rapidamente que as de CO2. 

Somado a isso, há também o fato de o caminho percorrido pelo gás carbônico ser mais longo. 

Os resultados apresentados na figura 4.1.9 mostram que a ocorrência de déficit 

hídrico provocou reduções nos valores da eficiência do uso do carbono, fortalecendo a 

discussão sobre a limitação das enzimas relacionadas à fixação de CO2. 
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Figura 4.1.9- Eficiência no Uso do Carbono (A/gs) na cultivar BRS-Xiquexique sob capacidade de campo (T0= 
reposição de 100% da água perdida por evapotranspiração) e sob restrição hídrica (T1= reposição de 50% da 
água perdida por evapotranspiração e T2= reposição de 25% da água perdida por evapotranspiração ) analisadas 
pelo teste de Tukey ao nível de 5%. 

Como já mencionado, a rubisco é uma das principais enzimas responsáveis pela 

fixação de CO2 durante a fotossíntese. Segundo Larcher (2004), o aumento da atividade 

fotossintética corresponde a um aumento no abastecimento do CO2. Esse dióxido de carbono, 
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absorvido na forma inorgânica é fixado com participação da rubisco no Ciclo de Calvin e 

transformado na forma orgânica, participando posteriormente da fabricação dos 

fotoassimilados. Porém as reduções nos conteúdos de água provocaram danos na maquinaria 

bioquímica da fotossíntese impedido a fixação do carbono, aumentando conseqüentemente as 

concentrações de Ci, em discordância com a diminuição nos valores das taxas de fotossíntese.  

4.2- Respostas Bioquímicas 

Até aqui se discutiu basicamente os resultados referentes às respostas de potencial 

hídrico e às trocas gasosas e as relações entre eles. A partir de agora serão discutidos os 

resultados referentes às respostas bioquímicas, bem como serão feitas relações entres esses 

resultados e os do potencial hídrico e os das trocas gasosas. 

De uma maneira geral os diferentes regimes hídricos não foram suficientes para 

provocar diferenças significativas nos teores de clorofila (Figuras 4.2.1 e 4.2.2).  O tempo de 

exposição à deficiência hídrica, porém, parece ter sido importante para a diminuição nos 

teores de clorofila a.  
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Figura 4.2.1- Teor de clorofila a na cultivar BRS-Xiquexique sob capacidade de campo (T0= reposição de 100% 
da água perdida por evapotranspiração) e sob restrição hídrica (T1= reposição de 50% da água perdida por 
evapotranspiração e T2= reposição de 25% da água perdida por evapotranspiração ) analisadas pelo teste de 
Tukey ao nível de 5%. 
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Ao 12º DASH o teor médio de clorofila a nas folhas das plantas do tratamento T1

apresentou uma redução de 21,3% em relação à média apresentada ao primeiro dia de 

experimento, quando as mesmas plantas estavam com solo sob capacidade de campo. Tal 

comportamento não pode ser observado nas plantas do tratamento de mais intenso estresse 

possivelmente porque houve a reidratação das mesmas ao sexto dia após início dos 

experimentos levando assim ao restabelecimento de suas condições fisiológicas (observado 

nas respostas ecofisiológicas) e provavelmente das condições bioquímicas também. 
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Figura 4.2.2- Teor de clorofila b na cultivar BRS-Xiquexique sob capacidade de campo (T0= reposição de 100% 
da água perdida por evapotranspiração) e sob restrição hídrica (T1= reposição de 50% da água perdida por 
evapotranspiração e T2= reposição de 25% da água perdida por evapotranspiração ) analisadas pelo teste de 
Tukey ao nível de 5%. 

Segundo Smirnoff (1995), a regimes severos ou prolongados de deficiência 

hídrica favorecem a formação de espécies reativas de oxigênio, que danificam as plantas 

oxidando pigmentos fotossintéticos, lipídeos de membrana, proteínas e ácidos nucléicos. 

Decréscimos nos teores de clorofila ou proteína podem, portanto, ser sintoma característico de 

estresse oxidativo, e tem sido verificado em plantas sob estresse por déficit hídrico. O déficit 

hídrico caracteriza-se portanto, como um dos estresses ambientais responsáveis pela perda de 

pigmentos nas folhas, fazendo com que o ciclo de vida da planta seja alterado. 

Tanto para a clorofila a quanto para a clorofila b não houveram diferenças 

significativas nos teores até o 8º DASH.  No tratamento T2 os teores das duas clorofilas parece 

ter sido bastante influenciados quando as plantas foram reidratadas, sendo que os valores pós 

reidratação chegaram a ultrapassar aqueles encontrados nas plantas do grupo controle. 
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Uma vez que as clorofilas são requeridas para absorção de energia radiante na 

fotossíntese, danificações nesses pigmentos podem afetar a eficiência fotossintética. 

Verificando-se os valores das clorofilas apresentados pela variedade BRS-Xiquexique, pode-

se sugerir que a diminuição na fotossíntese não foi ocasionada, principalmente, por 

deficiência na absorção de luz. 

Em relação aos valores do teor de prolina (Figura 4.2.3) não se observaram 

diferenças estatisticamente significativas entre os diferentes regime hídricos, porém, houve 

uma tendência de aumento desses valores nas plantas pertencentes ao tratamento T1.  
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Figura 4.2.3- Teor de prolina na cultivar BRS-Xiquexique sob capacidade de campo (T0= reposição de 100% da 
água perdida por evapotranspiração) e sob restrição hídrica (T1= reposição de 50% da água perdida por 
evapotranspiração e T2= reposição de 25% da água perdida por evapotranspiração ) analisadas pelo teste de 
Tukey ao nível de 5%. 

Apesar de o tratamento T2 ter sido mais severo, as plantas submetidas àquele 

regime hídrico não apresentaram variações nos teores de prolina passíveis de correlação com 

a diminuição do potencial hídrico foliar. Tal fato pode ser explicado pelo fato de essas plantas 

terem sido reidratadas ao sexto dia de experimento, restabelecendo assim, as suas condições 

hídricas. 

O acúmulo da prolina tem sido verificado em condições de déficit de água. Esse 

acúmulo poderia estar relacionado à propriedade que esse aminoácido tem de ser regulador 
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osmótico, protetor enzimático e esqueleto carbônico. Segundo Claussen (2005), a síntese de 

prolina tem uma importância especial em plantas, pois está estreitamente relacionada com o 

potencial hídrico dos tecidos. Plantas em condições de deficiência hídrica apresentam 

elevados teores de prolina em comparação com plantas normais. 

Segundo Claussen (2005), o aminoácido prolina pode ser sintetizado por duas vias 

diferentes em plantas, uma originária do glutamato através da ação das enzimas P5CS (EC 

2.7.2.11 + 1.2.1.41) e P5CR (EC 1.5.1.2) e outra, que utiliza o aminoácido ornitina como 

precursor, através da ação da enzima ornitina-d-aminotransferase (d- OAT, EC 2.6.1.68). Em 

plantas, segundo ele, a expressão de genes codificando enzimas-chave da síntese de prolina, 

via o aminoácido glutamato é controlada por estresses osmótico e salino.  

Sob condições de estresse, o acúmulo de prolina pode ocorrer por meio da 

indução da transcrição e/ou aumento da atividade de enzimas da biossíntese de prolina, da 

diminuição do catabolismo de prolina e/ou de sua liberação a partir de cadeias polipeptídicas 

e de peptídeos (Sharma & Dietz, 2006). 

O tempo de exposição ao regime de deficiência hídrica pela BRS-Xiquexique 

pareceu ser importante para ocasionar variações nos valores do teor de prolina. Como 

verificado nas respostas em relação às clorofilas, não houveram diferenças significativas nos 

teores de prolina entre os tratamentos, até o 8º DASH. Em relação ao primeiro dia de 

experimento as plantas do tratamento T1 apresentaram um aumento médio de 72,5%. 

Aumentos nos teores de prolina em caupi foi verificado também por Souza et al. (2004), 

Costa et al. (2006) e Lima (2008). 

Pimentel et al. (2002), relataram elevada tolerância protoplasmática em  feijão-

caupi submetido à deficiência hídrica em condições de campo. Além desse mecanismo, 

algumas plantas apresentam acumulação de compostos orgânicos como os açúcares solúveis e 

aminoácidos, responsáveis pelo ajustamento osmótico em condições de déficit hídrico.  

O resultado dos valores das concentrações de açúcares solúveis pode ser 

observado na figura 4.2.4. De uma maneira geral não ocorreram variações passíveis de 

correlação com diminuições de potencial hídrico. 
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Figura 4.2.4- Teor de açúcares solúveis na cultiva BRS-Xiquexique sob capacidade de campo (T0= reposição de 
100% da água perdida por evapotranspiração) e sob restrição hídrica (T1= reposição de 50% da água perdida por 
evapotranspiração e T2= reposição de 25% da água perdida por evapotranspiração ) analisadas pelo teste de 
Tukey ao nível de 5%.

Esses valores praticamente não apresentaram diferenças significativas. Apesar de 

a evolução do gráfico acima não denotar tendência ao aumento nos valores dos teores de 

açúcares, quando se compara os valores obtidos na quarta análise bioquímica com os valores 

da primeira análise pode-se perceber que houve um aumento de 11,6% nas plantas do 

tratamento T1 e de 39,9% nas plantas do tratamento T2, mesmo estas ultimas tendo sido 

reidratadas antes da quarta e ultima análise laboratorial. Aumentos nos teores de açúcares 

solúveis em caupi sob déficit hídrico foram registrados também por Souza et al. (2004), 

Oliveira Neto et al. (2006) e Lima (2008). 

Para Jordan, (1983), geralmente, os teores de açúcares solúveis tendem a não ser 

alterados em folhas de plantas sob deficiência hídrica, em oposição às baixas taxas de 

assimilação de carbono, resultado do gasto de amido, que declina drasticamente durante o 

processo. Já para Chaves & Oliveira (2004), os carboidratos encontrados nas folhas são 

alterados em quantidade e qualidade durante o estresse hídrico que pode levar a um aumento 

(sob estresse moderado), a um decréscimo ou à sua estabilização (sob estresse severo) da 

concentração de açúcares solúveis nas folhas, mesmo com baixa assimilação de carbono, já 

que os processos de crescimento e exportação são inibidos. Jordan (1983) afirma que o 

potencial hídrico pode alterar a assimilação dos carboidratos, por alterar, basicamente, a 

eficiência com que os fotoassimilados são convertidos para o desenvolvimento de partes 

novas na planta. O déficit hídrico ocasiona mudanças na partição dos carboidratos no interior 

da planta, condicionando-as desenvolverem mecanismos de adaptação e resistência. Os 
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resultados deste trabalho foram mais de acordo com a afirmação de Chaves & Oliveira, na 

medida em que os teores de açúcar tenderam a aumentar. 

Existe uma discussão sobre o papel que os açúcares teriam nos processos de 

abertura e fechamento estomáticos. Uma hipótese que perdurou por muito tempo foi a do 

amido-açúcar. Segundo aquela hipótese, levantada por E. Lloyd em 1908 e aceita por muitos 

estudiosos até 1943, o turgor das células-guarda e a conseqüente abertura ou fechamento 

estomático eram controlados unicamente pela interconversão entre amido, que não é 

osmoticamente ativo, e açúcares solúveis, que são osmoticamente ativos. Na presença de luz, 

com o consumo de CO2 pela fotossíntese, há aumento do pH, o que resulta na hidrólise do 

amido em açúcares, aumentando o turgor e abrindo os estômatos. Na falta de luz, com o 

decréscimo da fotossíntese, o aumento de CO2 causa diminuição do pH e reconversão dos 

açúcares em amido (Kramer & Boyer, 1995). Hoje se sabe que o amido e a sacarose 

participam do processo, mas para manter a abertura ou fechamento a longo prazo. Para a 

resposta rápida, sabe-se que os principais metabólitos envolvidos no movimento dos 

estômatos são os íons inorgânicos H+, K+ e Cl-, junto com íons orgânicos, principalmente o 

malato, que, por sua vez, afetam a concentração de sacarose e de amido da célula-guarda e das 

vizinhas (Dietrich et al., 2001; Schroeder et al., 2001). Segundo Pimenta (2004), apesar da 

ênfase nesses íons e no malado na ultimas décadas, mais recentemente têm sido retomados os 

estudos sobre o papel da sacarose. 

Para justificar sua afirmação, Pimenta relata que em estudos de acompanhamento 

diário do movimento estomático de folhas intactas de Vicia faba verificou-se que o conteúdo 

de K+ nas células-guarda aumentou em paralelo com a abertura pela manhã, mas decresceu no 

final da tarde, enquanto a abertura continuou a ocorrer. Sabe-se que o conteúdo de sacarose 

nas células-guarda aumenta lentamente durante a manhã, tornando-se, no início da tarde, o 

solto osmoticamente ativo mais importante para a manutenção da abertura; além disso, o 

fechamento estomático no final do dia ocorre simultaneamente com o decréscimo no 

conteúdo de sacarose nas células-guarda . Portanto, sugere-se a existência de fases em que os 

açúcares solúveis seriam mais importantes para o ajustamento osmótico, mas esses 

mecanismos ainda não são bem compreendidos. 
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Nesse sentido, o fato de as coletas das folhas da BRS-Xiquexique terem sido 

realizadas ao meio da manhã, os resultados poderiam ser diferentes caso fosse feito um 

acompanhamento diário dos níveis de açúcares solúveis. 

Em relação aos teores de proteínas solúveis (Figura 4.2.5) verificou-se que 

durante os dias de supressão hídrica as plantas dos tratamentos T1 e T2 não apresentaram 

diferenças significativas entre si.  
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Figura 4.2.5- Teor de proteínas solúveis na cultivar BRS-Xiquexique sob capacidade de campo (T0= reposição 
de 100% da água perdida por evapotranspiração) e sob restrição hídrica (T1= reposição de 50% da água perdida 
por evapotranspiração e T2= reposição de 25% da água perdida por evapotranspiração ) analisadas pelo teste de 
Tukey ao nível de 5%. 

De uma maneira geral as plantas do grupo controle apresentaram valores menores 

que os valores apresentados pelas plantas submetidas à deficiência hídrica. Estas mantiveram 

valores muito próximos entre si, apresentando diferenças significativas somente após 

reidratação das plantas do tratamento T2. Em valores médios, comparando o primeiro dia de 

experimento com o 12º DASH, as plantas do tratamento T1 apresentaram uma redução de 

23,8%. Já as plantas do tratamento T2 apresentaram uma elevação considerável desses valores 

no 4 DASH e com sua reidratação tenderam a diminuir os valores, chegando ao final dos 

experimentos com os teores de proteínas solúveis praticamente indistintos  daqueles 

verificados nas plantas sob capacidade de campo. Fazendo um balanço geral, pode-se 

perceber que não houve uma correlação entre a evolução dos níveis de proteínas e a evolução 

dos potenciais hídricos foliares.  
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Esses resultados diferiram de outros já realizados com o feijão-caupi e mesmo 

com outras culturas. Costa et al. (2006), por exemplo, registraram queda de 42,46% no teor de 

proteínas solúveis na variedade de caupi Sempre Verde e de 54,38% na variedade Pitiúba, 

ambas submetidas a estresse por déficit hídrico durante seis dias. Os mesmos autores, em 

outro experimento, registraram queda de 41,98% no teor de proteínas solúveis na cultivar de 

caupi Manteguinha. Lima (2008), estudando os efeitos do déficit hídrico nas variedades de 

caupi, BRS-Gurguéia e BRS-Marataoã, registrou tendências das mesmas em aumentar os 

teores de proteínas solúveis foliares.  

De acordo com Pimentel (2004), os teores de proteínas solúveis tendem a 

diminuir em folhas de plantas submetidas à deficiência hídrica severa, estando relacionados, 

como já foi mencionado, à diminuição no suprimento de N devido à baixa solubilização no 

solo por falta de água.  

O aumento no teor de proteínas relacionado ao déficit hídrico pode estar 

relacionado também, à acumulação de proteínas globulares com afinidade a água em órgãos 

vegetativos. Um grupo de genes que têm sido considerados como adaptativos à seca e que tem 

sido identificado em vários trabalhos que analisam respostas de plantas à falta de água, 

codifica essas proteínas globulares chamadas de Lea (Late embryogenesis abundant).  

Estudos sobre Lea e outras proteínas mostram que proteínas similares se 

acumulam quando o sinal do ambiente é déficit hídrico, por exemplo. Segundo a literatura as 

prováveis funções dos genes Lea são relacionadas com seqüestro de íons, proteção de 

membranas e naturação de algumas proteínas e retenção de água (Zhu et al., 1997). Para estes, 

esse grupo diverso de proteínas, possivelmente serve a mais de uma simples função, 

entretanto, Dure (1993) afirma que a hidrofilia apresentada por quase todas as proteínas Lea e 

sua expressão abundante durante a maturação e o estresse de dessecação celular, certamente 

implica na função de proteção das estruturas celulares. 

Em geral não houve correlação entre o acúmulo de prolina e a diminuição de 

proteínas. Uma possível correlação pode-se se sugerir ao comparar a elevação no teor desse 

aminoácido e à queda no teor de proteínas solúveis nas plantas no tratamento T1. Como essas 

plantas passaram por um déficit hídrico moderado, porém mais duradouro que as plantas do 

tratamento T2, mais uma vez fortalece-se a idéia que em termos moleculares as respostas são 
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mais lentas que em termos fisiológicos, necessitando assim de maior exposição ao estresse 

para se entender melhor as respostas bioquímicas. Por outro lado, tem que se observar a 

viabilidade de se manter a planta sob estresse por longo período e a possibilidade de essa 

planta restabelecer-se para maior aprofundamento nos estudos do efeitos da falta de água no 

protoplasma. 



ii 

5-CONCLUSÕES E SUGESTÕES
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5.0- CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

5.1- Conclusões 

Os resultados obtidos no presente trabalho permitiram concluir que: 

• As restrições hídricas impostas à variedade BRS-Xiquexique foram importantes na 

redução dos potenciais hídricos foliares, porém os valores destes se mantiveram dentro da 

margem de tolerância para o feijão-caupi que é de -2,5 MPa;  

                   

• A intensidade e a duração da deficiência hídrica favoreceram o desenvolvimento de 

mecanismos de respostas rápidas à reidratação; 

• Em relação à condutância estomática as respostas foram imediatas, independente do nível 

de deficiência hídrica. 

• Quando reidratadas as plantas tenderam a efetuar trocas gasosas em maior velocidade para 

recuperar suas condições metabólicas; 

• Quedas nas taxas de transpiração foram suficientes para provocar o aumento médio da 

temperatura foliar nas plantas submetidas à deficiência hídrica; 

• Houve quedas significativas na taxas de fotossíntese líquida. 

• Em relação às respostas bioquímicas, as restrições hídricas, de modo geral, não foram 

suficientes para provocar respostas passíveis de correlação com a falta de água. 
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5.2- Sugestões 

Com base nos estudos teóricos, nos estudos realizados em campo e de acordo com 

os resultados obtidos em laboratório e em casa de vegetação sugere-se: 

• Realização de estudos com objetivo de verificar a disponibilidade de nutrientes em grãos 

da cultivar BRS-Xiquexique quando submetida à deficiência hídrica, vez que o feijão é 

uma alimento básico para as populações das regiões semi-árias; 

• A continuação de pesquisas que visem à agregação de características tanto de resistência à 

seca quanto de manutenção da produtividade e da qualidade nutricional dos grãos do 

feijão-caupi. 



ii 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS



61

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AHMED, F. E.; HALL, A.; MADORE, M. A. Iteractives effects of high temperature and 
elevated carbon dioxide concentration on cowpea (Vigna unguiculata L. Walp.). Plant Cell 
and Environment, Oxford, Inglaterra, v.16, n.7, p.835-842, 1993. 

ALENCAR, G.; PEREIRA, S. Biofortificação é tema de palestra. Divulgação/Embrapa, 
2007. 
http://www.embrapa.br/embrapa/imprensa/noticias/2007/setembro-1, 20 fev, 2009. 

ANDRADE JÚNIOR, A.S. de; RODRIGUES, B. H. N.; FRIZZONE, J. A.; CARDOSO, M. 
J.; BASTOS, E. A.; MELO, F. B. Níveis de irrigação na cultura do feijão-caupi. Revista 
Brasileira de Engenharia Agrícola Ambiental, v.6, n.1, p.17-20, 2002. 

ANDRADE, M. J. B. de. Clima e Solo. In: VIEIRA, C.; JÚNIOR, T. J. D, B.; BOREM, A. 
Feijão: aspectos gerais e cultura no estado de Minas: UFV, 1998. 

ANYIA, A. O.; HERZOG, H. Water-use efficiency, leaf area and leaf gas exchange of 
cowpeas under mid-season drought. European Journal of Agronomy. v.20, p.327-339, 2004. 

ARAÚJO, J.P.P. de; RIOS, G.P.; WATT, E.E.; NEVES, B.P. das; FAGERIA, N.K.; 
OLIVEIRA, I.P. de; GUIMARÃES, C.M.; SILVEIRA FILHO, A. Cultura do caupi, Vigna 
unguiculata (L.) Walp. descrição e recomendações técnicas de cultivo. Goiânia : Embrapa-
CNPAF, 1984. 82p. (Embrapa-CNPAF. Circular Técnica, 18).  

ARAÚJO, R. S.; RAVA, C. A.; STONE, L. F. ; ZIMMERMANN, M. J. de O. Cultura do 
feijoeiro-comum no Brasil. Potafós. Piracicaba, 1996. 

ARNON, D. I. Copper enzymes in isolated chloroplast. Polyphenolxidase in Beta Vulgares. 
Plant Physiology. V.24, p.1-15, 1949. 

ASHWELL, G. Colorimetric analysis of sugars. New York: Academic, p. 73-105, 1957. 

ATTEYA, A. M. Alteration of water relations and yield of corn genotypes in response to 
drought stress. Bulgarian Journal of Plant Physiology, 29 (1–2), 63–76, 2003. 

BACKSTRAND JR. The history and future of food fortification  in the United Sates: A public 
health perspective. Nutr Ver 60:15-26, 2002. 

BATES, L. S.; WALDESM, R. P.; TEARE, I. D. Rapid determination of proline fpr water-
stress studies. Plant and Soil, v.39, p.205-207, 1973. 

BRADFORD, M. M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgramquanties 
of protein utilizing the principle of protein dye binding. Anal. Biochemical., v.72, p.248-253, 
1976. 

BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Apoio Rural e 
Cooperativismo. Portaria nº 85 de 06 de março de 2002. Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 18 mar. 2002. Seção 1, Anexo 12. 



62

CALBO, M.E.R.; MORAES, J.A.P.V. Fotossíntese, condutância estomática, transpiração e 
ajustamento osmótico de plantas de buriti submetidas a estresse hídrico. Revista Brasileira de 
Fisiologia Vegetal, v.9, p.117-123, 1997. 

CAMARGO, A. P. de.; CAMARGO, M. B. P. de. Uma revisão analítica da evapotranspiração 
potencial. Bragantia, vol.59 n.2, Campinas, 2000. 

CAMBRAIA, J. Aspectos bioquímicos, celulares e fisiológicos dos estresses nutricionais em 
plantas. In: NOGUEIRA, R.J.M.C.; ARAÚJO, E. DE L.; WILLADINO, L.G.; 
CAVALCANTE, U.M.T.;  (Ed.). Estresses ambientais: danos e benefícios em plantas. 
Recife: UFRPE, Imprensa Universitária, 2005. p.95-105. 

CARVALHO, J.A.; PEREIRA, G.M.; ANDRADE, M.J.B.; ROQUE, M.W. Efeito do déficit 
hídrico sobre o rendimento do feijão-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp]. Ciênc. Agrotec., 
Lavras, v.24, n.3, p.710-717, 2000. 

CHAVES, M.M., OLIVEIRA, M.M. Mechanisms underlying plant resilience to water 
deficits: prospects for water-saving agriculture. Journal of experimental Botany 55(407): 
2365- 2384, (2004). 

CHEN, T. H. H., MURATA, N. Enhancement of tolerance of abiotic stress by metabolic 
engineering of betaines and other compatible solutes. Current Opinion in Plant Biology, v. 5, 
p. 250-257, 2002. 

CLAUSSEN, W. Proline as a measure of stress in tomato plants. Plant Science, v. 168, p. 
241-248, 2005. 

COLLI, C.; SZARFARC, S. C. Reflexos sobre a deficiência de ferro no Brasil. Cadernos de 
Debate, 2003. 

COOK, J. D.; BAYNES, R. D.; SKIKNE, B. S. Iron deficiency and the measurement of iron 
status. Nutr Res Ver, 5:189-202, 1992. 

COSTA, M. M. M. N. Comportamento de cultivares de caupi submetidas à deficiência 
hídrica em duas fases do ciclo fenológico. UFCE, 1995. (Dissertação) 

COSTA, M.M.M.N.; TÁVORA, F.J.A.F.; PINHO, J.L.N.; MELO, F.I.O. Produção, 
componentes de produção, crescimento e distribuição das raízes de caupi submetido à 
deficiência hídrica. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.32, n.1, p.43-50, 1997. 

COSTA, R. C. L.; LOBATO, A. K. S.; OLIVEIRA NETO, C. F. Níveis de prolina em folhas 
de feijão-caupi submetidas ao déficit hídrico. In: Anais / I Congresso Nacional de Feijão-
Caupi, VI Reunião Nacional de Feijão-Caupi, Teresina-PI, 2006, cd-room 

CRUZ, J. M. Cultivares eretas e decumbentes de caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp] 
submetidas a diferentes níveis de disponibilidade hídrica no solo.UFCE, Fortaleza, 1993. 
Dissertação Mestrado. 



63

DIETRICH, P.; SANDERS, D.; HEDRICH, R. The role of ion channels in light- dependent 
stomatal opening. J. Exp. Bot., 52: 1959- 1967, 2001. 

DOORENBOS, J.; KASSAN, A. H. Efeito da água no rendimento das culturas. UFPB, 
Campina Grande, 2000. 

DURE, L. I. Structural motifs in Lea proteins. p. 91-103. In T. J. Close, and E. A. Bray (eds.) 
Plant Responses to Cellular Dehydration during Environmental Stress. Amer. Soc. Plant 
Physiol., Rockville,1993. 

EMBRAPA, BRS-XIQUEXIQUE: Cultivar de feijão-caupi rica em ferro e zinco. Folhetim 
de lançamento, Teresina-PI, 2008. 

EMBRAPA, Origem e História do Feijão, 
http://www.cnpaf.embrapa.br/feijao/historia.htm. 15 jan. 2009 

FANCELLI, A.L.; DOURADO-NETO, D. Tecnologia da produção de milho. São Paulo: 
FEALQ/Departamento de Produção Vegetal: ESALQ/USP, 1999. 

FONTANA, D.C.; Berlato, M.A.; Bergamaschi, H. Alterações micrometeorológicas na 
cultura da soja submetida a diferentes regimes hídricos. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 
V.27;n.5,1992. 

FREIRE FILHO, F. R. Genética do caupi. In: ARAÚJO, J. P. P. de; WATT, E. E. (Org.). O 
caupi no Brasil. Goiânia: Embrapa-CNPAF; Ibadan: IITA, 1988. p. 158-229. 

FREIRE FILHO, F.R., Lima, J.A. A. & Ribeiro, V.Q. Feijão-Caupi. Avanços Tecnológicos. 
Brasília DF. Embrapa Informação Tecnológica. 2005. 

FROTA, K. de M. G.; SOARES, R. A. M.; ARÊAS, J. A. G.; Composição química do feijão 
caupi (Vigna unguiculata L. Walp), cultivar BRS-Milênio. Ciênc. Tecnol. Aliment., 
Campinas, 28(2): 470-476, 2008. 

GOMES-FILHO, R. R.; TAHIM, J. F. Respostas fisiológicas de cutivares de caupi (Vigna 
unguiculata L.) eretos e decumbentes à diferentes níveis de irrigação. Engenharia na 
agricultura, Viçosa, n. 1-4, 2002. 

GONÇALVES, J. A. Relações hídricas em cultivares de feijão-de-corda [Vigna unguiculata 
(L.) Walp.] submetidas à deficiência de água no solo. Universidade Federal do Ceará, 
FORTALEZA, 1999. Dissertação de Mestrado. 

GONDIM, R. S.; AGUIAR, J. V. de ; COSTA, R. N. T. Estratégia de manejo de água em 
caupi irrigado. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.4, n.1, p. 14 – 18, 
2000. 

ISMAIL, A. M.; HALL, A. E.; BRAY, E. A. Drought and pot size effects on transpiration 
efficiency and carbon isotope discrimination of a cowpea accessions and hybrids. Australian 
Journal of Plant Physiology, 21:23-35, 1994. 



64

JORDAN, W.R. Whole plant response to water deficits: An overview. In: TAYLOR, H.M., 
JORDAN, W.R., SINCLAIR, T.R. Limitations to efficient water use in crop production, 
Madison: ASA, CSSA, and SSA, 1983. p.289-317. 

KRAMER, P.J.; BOYER, J.S. Water relations of plants and soils. Academic, San Diego, 
1995. 

LARCHER, W. Ecofisiologia Vegetal. São Carlos, RiMa. São Paulo, 2004. 

LAURIANO, J.A.; RAMALHO, J.C.; LIDON, F.C. e MATOS, M. C. Peanut photosynthesis 
under drought and re-watering. Photosynthetica, v.42, n.1, p. 37-41, 2004. 

LAWLOR, D.; Limitation to Photosynthesis in Water-stressed Leaves: Stomatavs. 
Metabolism and the Role of ATP. Annals of Botany, v. 89, p. 1-15, 2002. 

LIMA, A. A. F. Respostas Fisiológicas de Cultivares de Feijão [ Phaseolus vulgares L. e 
Vigna unguiculata (L.) Walph ] submetidas à deficiência hídrica: uma alternativa para a 
agricultura familiar do semi-árido sergipano. PRODEMA/UFS, 2008. (Dissertação) 

LOPES, A. C. A.; FREIRE FILHO, F. R.; SILVA, R. B. Q.; CAMPOS, F. L.; ROCHA, M. 
M. Variabilidade entre caracteres agronômicos em caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.). 
Pesquisa, v. 36, n. 3, p. 515-520, 2001 3, p. 515-520, 2001. 

MACHADO, E.C.; MEDINA, C.L.; GOMES, M.M.A. Teor de água no substrato de 
crescimento e fotossíntese em laranjeira “Valença”. Bragantia, v.58, p.217-226, 1999. 

MAIA, F. M. M. et al. Proximate composition, amino acid contend and haemagglutinating 
and trypsin-inhibiting activities of some Brazilian Vigna unguiculata (L.) Walp cultivars. 
Journal of the Science of Food and Agriculture, London, v. 80, n. 4, p. 453-458, 2000. 

MAJEROWICZ, N. Fotossíntese. In: KERBAUY, G. B. Fisiologia Vegetal. Guanabara 
Koogan, Rio de Janeiro, 2004. 

MENDES, R. M. de Souza; TÁVORA, F. J. A. F. ; PITOMBEIRA, J. B. ; NOGUEIRA, R. J. 
M. C. Relações fonte-dreno em feijão-de-corda submetido à deficiência hídrica. Ciência 
Agronômica, v.38, n.1, p.95-103, 2007. 

MORA JO; DARY O; CHINCHILLA D & ARROYAVE G. Fortificación del azúcar con 
Vitamina A en Centro  América: Exeperiencia y lecciones aprendidas. MOST, The USAID 
Micronutrient Program, Arlington, USA, 2000. 

McCLAFFERTY B.; RUSSELL, N. Plant breeding to combat micronutrient deficiency. 
International Food Policy Research Institute, Washington, 2002. 

NASCIMENTO, J. T.; PEDROSA, M. B.; TAVARES SOBRINHO, J. Efeito da variação de 
níveis de água disponível no solo sobre o crescimento e produção de feijão-caupi, vagens e 
grãos verdes. Horticultura Brasileira, v.22, n.2, p. 174 – 177, 2004. 



65

NÓBREGA, J. Q., FIDELIS FILHO, J. BELTRÃO, N. E. de M. et al. Análise de crescimento 
do algodoeiro irrigado com água de esgotos tratados e de abastecimento. In: III Congresso 
Brasileiro de Algodão. Campo Grande, MS, 2001. p. 431 – 434. 

NORTON, G. Proteinase Inhibitors. In: D'MELLO, J. P. F.; DUFFUS, C. M.; DUFFUS, J.H. 
(Ed.). Toxic substances in crop plants. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 1991. p. 
68 - 106. 

OLIVEIRA, M. A. J.; BOVI, M. L. A.; MACHADO, E. C.; GOMES, M. M. A.; 
HABERMANN, G. E RODRIGUES, J. D. Fotossíntese, condutância estomática e 
transpiração em pupunheira sob deficiência hídrica. Scientia Agricola (Piracicaba, Braz.), 
v.59, n.1, Piracicaba, jan./mar, 2002. 

OLIVEIRA NETO, C. F.; LOBATO, A. K. S.; COSTA, R. C. L. Teor de carboidratos 
solúveis totais em folhas de duas cultivares de feijão-caupi sob estresse hídrico. In: Anais / I 
Congresso Nacional de Feijão-Caupi, VI Reunião Nacional de Feijão-Caupi, Teresina-PI, 
2006, cd-room 

PERSON, O. C.; BOTTI, A. dos S.; FÉRES, M. C. L. C. Repercussões clínicas da deficiência 
de zinco em humanos. Arq Med ABC.31(1):46-52, 2006 

PHOGAT, B. S.; SINGH, D. P.; SINGH, P. Responses of cowpea (Vigna unguiculata (L.) 
Walp.) and mung bean (Vigna radiata (L.) Wilczek) to irrigation II: effects on CO2 exchange, 
radiation characteristics and growth. Irrigation Science, Berlin, v. 5, p. 61-72, 1984.    

PIMENTA, J. A. Relações Hídricas. In: KERBAUY, G. B. Fisiologia Vegetal. Guanabara 
Koogan, Rio de Janeiro, 2004. 

PIMENTEL, C. A relação da planta com a água. Rio de Janeiro: Edur, 2004. 

PIMENTEL, C.; HÉBERT, G. Potencial fotossintético e condutância estomática em espécies 
de feijão-caupi sob deficiência hídrica. Revista Brasileira de Fisiologia Vegetal, v.11, n.1, 
p.7-11, 1999. 

ROCHA, D.G. da F. Comportamento de cultivares de feijãode- corda submetidos à 
deficiência hídrica na fase vegetativa. Universidade Federal do Ceará, FORTALEZA, 2001. 
Dissertação (Mestrado).  

ROCHA, F. M. R.; MOUSINHO, S. F.; FREIRE FILHO, F. R. SILVA, S. M. S.; BEZERRA, 
A. A. C. Aspectos da biologia floral do caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.). In: REUNIÃO 
NACIONAL DO CAUPI, Anais.Teresina. Embrapa Meio-Norte. 2001. 

SALES, M.G.; Rodrigues, M.A.C. Consumo, qualidade e métodos de preparo do caupi. In : 
Araújo, J.P.P.; E (Org.). O caupi no Brasil. Brasília:IITA;Embrapa, 1998. 

SANTOS, C. A. F. ; ARAÚJO, F. P. ; MENEZES, E. A. Comportamento produtivo de caupi 
em regimes irrigado e de sequeiro em Petrolina e Juazeiro. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 
V. 35, n.11,p. 2229 - 2234, 2000. 



66

SANTOS, R.F. & Carlesso, R. Déficit hídrico e os processos morfológico e fisiológico das 
plantas. R. Bras. Eng. Agric. Amb., 2:287-294, 1998. 

SASSAKI, R. M.; MACHADO, E. C. Trocas gasosas e condutância estomática em duas 
espécies de trigo em diferentes teores de água no solo. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 
Brasília, v.34, n.9, p.1571-1579, set., 1999. 

SCHROEDER, J. I.; ALLEN, G. J.; HUGOUVIEUX, V.; KWAK, J. M.; WANER, D. Guard 
cell signal transduction. Ann. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol., 52: 627-658, 2001. 

SHARMA, S. S.; DIETZ, K.-J. The significance of amino acids and amino acid-derived 
molecules in plant responses and adaptation to heavy metal stress. Journal of Experimental 
Botany, v. 57, n. 4, p. 711–726, 2006. 

SIEBLE, K.; GHANNOUM, O.; CONROY, J. P.; CAEMERER, S. Elevated CO2 increases 
the leaf temperature of two glasshouse-grown C4 grasses. Funcional Plant Biology. v.29, p. 
1377-1384, 2002. 

SILVA, L. C., FIDELES, J. F., BELTRÃO, N. M., RAO, T. V. Variação diurna da resistência 
estomática à difusão de vapor de água em amendoim irrigado. Pesq. Agropec. Bras., v.33, n.3, 
p.269-76, 1998. 

SILVEIRA, P. M. da.; STONE, L. F. Irrigação. In. VIEIRA, C.; JÚNIOR, T. J. D, B.; 
BOREM, A. Feijão: aspectos gerais e cultura no estado de Minas: UFV, 1998. 

SINGH, B. B.; EHLERS, J. D.; SHARMA, B.; FREIRE FILHO, F. R. Recent progress in 
cowpea breeding. In: FATOKUN, C. A.; TARAWALI, S. A.; SINGH, B. B.; KORMAWA, 
P. M.; TAMIÒ, M. (Eds.). Challenges and opportunities for enhancing sustainable cowpea 
production. Ibadan: IITA, 2002. p. 22-40. 

SMIRNOFF, N. Metabolic flexibility in relation to the environment. In: Environment and 
plant metabolism: flexibility and acclimation. Oxford: Bios Scientific publishers, p. 1-13, 
1995.    

SOUZA, M.G; OLIVEIRA, F.R.de, CARDOSO,M.J.V. Temporal dynamics of stomatal 
conductance of plants under water deficit: can homeostasis be improved by more complex 
dynamics. Brazilian Archives of Biology and Technology, Curitiba, v. 47, n.3, p.423-431,  
jul., 2004. 

SOUZA, M.G; VIANA, F.O.DE J.E OLIVEIRA, DE F.R. Asymmetrical leaves induced by 
water déficit show asymmetric photosynthesis in common bean. Research article, Brazilian, 
Journal of Plant Physiology, 17(2): 223-227, 2005. 

SOUZA, R. P.; MACHADO, E. C.; SILVA, J. A. B.; LAGOA, A. M. M. A.; SILVEIRA, J. 
A. G. Photosynthetic gas exchange, chlorophyll fluorescence and some associated metabolic 
changes in cowpea (Vigna unguiculata) during water stress and recovery. Environmental and 
Experimental Botany. V.51, p. 45-56, 2004. 

SUMMERFIELD, R.J. et al. The physiology cowpea. In: SINGH, S.R.; RACHIE, K.O. (Eds). 
Cowpea research, production and utilization. Chichester: John Wiley, 1985. p.66-101. 



67

TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia vegetal. Porto Alegre: Artmed, 2009.  

TAYLOR, C. B. Proline and water deficit: ups, downs, ins, and outs. Plant Cell, Rockville, v. 
8, p. 1221-1224, 1996.   

TEZARA, W.; MITCHELL, V. J.; DRISCOLL, S. D.; LAWLOR D. W. Water stress inhibits 
plant photosynthesis by decreasing coupling factor and ATP. Nature, v. 401, 914-917. 1999. 
    
TURK, K.J.; HALL, A.E. Drougth adaptation of cowpea. III. Influence of drougth on plant 
growth and relations with seed yield. Agonomy Journal, v.72, p.428-433, 1980. 

ZANCUL M.S. Fortificação de alimentos com ferro e vitamina A. Medicina, Ribeirão Preto, 
v.37, p. 45-50, 2004. 

ZHU, J., HASEGAWA, P. M., BRESSAN, R. A. Molecular aspects of osmotic stress in 
plants. Crit. Rev. Plant Sci. 16:253-277, 1997. 



ii

APÊNDICES 



69

Apêndice A- Esquema representativo da evolução da reposição de água durante 
os 16 dias de experimentos 

       

DIA

0 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º
T0

T1

T2

capacidade de campo reposição de 50% da perda
reposição de 100% da perda reposição de 25% da perda
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Apêndice B- Questionário utilizado na pesquisa de campo 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PROGRAMA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

MESTRANDO: Carlos Davi Santos e Silva 
PROFESSORA ORIENTADORA: Drª. Marlucia Cruz de Santana 

QUESTIONÁRIO 

1- Sexo?  (  ) masculino  (  ) feminino 
2- Idade? ____ 
3- Grau de escolaridade? 
(  ) sem escolaridade  (  ) fundamental incompleto (  ) fundamental completo  

       (  ) médio incompleto (  ) médio completo (  ) superior 
4- Quantas pessoas moram na mesma casa? ___ 
5- Algum integrante da casa já foi embora? Se sim, quantos anos tinha na época e qual foi o 

motivo?____________________________________________________________________________ 
6- Há quantos anos a família mora no local atual? ___ 
7- Qual a área da propriedade da família? ____ha 

7.1 Desta área qual a participação em ha destinada?   
 a) Lavoura permanente____ 

               b) cultivo anual_____ 
               c) outros____ 

8- Quais as atividades agrícolas desempenhadas na propriedade atualmente? 
_______________________________________________________________________________________ 
9- Alem de sua terra, utiliza a de terceiros? Sim(  ) Não(   ) 
10- Sobre a mão-de-obra utilizada? 
a) Inteiramente familiar(   ) b) Inteiramente contratada (   )  c) ambas ---fam/----cont 
11- Qual a renda total da família? R$______ 
12- Qual a participação da agricultura nessa renda? ____% 
13- Cultiva feijão- de- corda? Não ( )   Sim  ( ), Quais variedades: 
_a) 
conhece?_______________________________________________________________________________ 
_b) 
cultiva?________________________________________________________________________________ 
14-  Sobre a aquisição de sementes para plantio? ( ) compra ( ) armazena da própria produção ( ) ganha do 

governo ( ) outra______________ 
15- Preparo de solo e tratos culturais utilizados? Roçagem ( ) queima ( ) aragem irrigação ( ) calagem ( ) 

adubação ( ) defensivos químicos ( ) outros _____________( ) 
16- Produção de feijão-de-corda em sacas de 60kg anual?___ 
17- Destino da produção?  

a) alimentação familiar____Kg  
b) troca_____ kg  
c) venda___kg 

18-  Onde vende? ( ) a atravessadores   ( ) feira livre ( ) mercado  (  ) outro___________ 
19- Como consome? ( ) verde (imaturo) ( ) seco  ( ) outro________________ 
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Apêndice C- Fotografias do crescimento de plantas de feijão-caupi em casa de vegetação. 
          
            a 

            

           
            b                                             

            

          
            c 

            

           
            d 

            

           
            e 

            
            Figura C1- Acompanhamento do crescimento de plantas feijão-caupi, cultivar BRS-Xiquexique em casa de vege- 
                                  tação aos: 9 dias (a), 14 dias (b), 22 dias (c), 30 dias (d) e aos 40 dias após semeadura (e). 
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Apêndice D- Fotografias de plantas de feijão-caupi, variedade BRS-Xiquexique durante experimentos com estresse hídrico. 

T0
            

            
               Capacidade de Campo          2º dia                                    4º dia                                     6º dia                                     8º dia                                    10º dia      

T1 

            
             Capacidade de Campo          2º dia                                    4º dia                                     6º dia                                    8º dia                                     10º dia 

T2 

            
                Capacidade de Campo          2º dia                                    4º dia                                    6º dia                                    8º dia    (reidratada)              10º dia    (reidratada) 
  
              Figura D1- Evolução dos sinais morfológicos de falta de água nas plantas dos tratamentos (T1 e T2) comparada à manutenção do vigor das plantas do grupo controle. Na 
                                figura mostra-se também a recuperação da turgescência nas plantas do tratamento T2  quando reidratadas.
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