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RESUMO O crescimento das plantas é decorrente da associação entre genótipo e fatores ambientais, 

sendo o alagamento temporário do solo um dos principais fatores estressores em áreas de várzea. O 

presente trabalho objetivou avaliar a influência de períodos de alagamento do solo em plantas de 

feijão sobre atributos de crescimento de planta e o vigor de sementes produzidas. Os tratamentos 

consistiram de quatro períodos de alagamento (zero - ausência de alagamento; 8; 16 e 24 h) e seis 

épocas de coleta. Foram utilizadas sementes da Cultivar IPR Tuiuiú e avaliados a morfologia de 

plantas ao longo do tempo e o vigor das sementes produzidas. O alagamento do solo reduz a altura 

das plantas, o número de folhas, de vagens, a área foliar das plantas e o vigor das sementes. O aumento 

do período de alagamento do solo, em plantas de feijão no estádio de desenvolvimento V4, afeta 

negativamente os atributos de crescimento e o vigor de sementes produzidas. 

 

ABSTRACT Plant growth is due to the association between genotype and environmental factors, 

and the temporary flooding of the ground one of the major stressors in lowland areas. This study 

aimed to evaluate the influence of periods of flooding in bean plants on growth attributes plant and 

vigor of seeds produced. Treatments consisted of four periods of flooding (zero - no flooding, 8, 16:24 

h) and six samplings. Cultivating the IPR Tuiuiú seeds were used and evaluated the morphology of 

plants over time and vigor of the seeds produced. The flooding reduces the plant height, number of 

leaves, pods, leaf area of plants and seed vigor. The increase in flooding period in bean plants in the 

V4 stage of development, adversely affects the growth attributes and vigor of seeds produced. 
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INTRODUÇÃO 

O cultivo do feijão (Phaseolus vulgaris L.) está distribuído por todo o território Nacional e seus 

grãos apresentam na constituição elementos que tornam seu consumo vantajoso do ponto de vista 

nutricional (CTSBF, 2012). A produção Nacional na safra 2015/16 de grãos de feijão foi superior a 

31 mil toneladas e a produtividade média acima de 1 t ha-1 (CONAB, 2016), sendo os grãos 

considerados como a principal fonte de proteínas na dieta alimentar da população (Antunes e Silveira, 

2000). 

A qualidade da semente possui estreita relação com os fatores abióticos que atuam direta ou 

indiretamente sobre esta estrutura reprodutiva. Condições estressoras proporcionam alterações 

fisiológicas sobre a planta matriz durante seu ciclo vital e refletem negativamente no crescimento e 

no desenvolvimento, na produção e distribuição de fotoassimilados para os diferentes órgãos da 

planta, na composição química, no vigor das sementes e na suscetibilidade à deterioração (Peske et 

al. 2012). 

O alagamento do solo é um dos principais estresses abióticos em áreas de várzea, afetando o 

crescimento e desenvolvimento das plantas não adaptadas a esta condição de ambiente, afetando a 

capacidade de uma planta em sobreviver (Parent et al. 2008). O encharcamento do solo pode limitar 

a absorção de água (Folzer et al. 2006; Parent et al. 2008), contribuindo para o declínio nos níveis de 

energia celular. Além disso, pode ocorrer diminuição do teor de clorofila, senescência foliar e inibição 

da fotossíntese (Parent et al. 2008) e, se o estresse for prolongado, pode ocorrer redução da atividade 

metabólica e da translocação de fotoassimilados (Sachs e Vartapetian, 2007). 

Como resultado do estresse ocasionado pelo alagamento, a redução da fotossíntese afeta 

diretamente o crescimento das plantas (Parent et al. 2008), acarretando murchamento foliar, clorose 

das folhas, redução do crescimento do caule e da planta (Bailey-Serres e Voesenek, 2008), na 

deposição de amido e estimulam a atividade de enzimas de fermentativas (Bailey-Serres e Voesenek, 

2010; Perata et al. 2011). 

O estudo associado do desempenho de genótipos de feijão frente em situações de alagamento 

do solo com a análise de atributos de crescimento de plantas e do vigor de sementes, constitui 

importante ferramenta. Desse modo, o presente trabalho objetivou avaliar a influência de períodos de 

alagamento do solo em plantas de feijão sobre os atributos de crescimento de planta e o vigor das 

sementes produzidas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

O trabalho foi realizado em casa de vegetação modelo capela, revestida de policarbonato, 

disposta na direção norte-sul e dotada de controle de temperatura e umidade relativa do ar, com 

localização geográfica de 31o52’ S e 52o21’ W, pertencente à Universidade Federal de Pelotas. Os 
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dados de temperatura máxima e mínima foram obtidos a partir do boletim da Estação 

Agroclimatológica de Pelotas, localizada a cem metros do local de cultivo (Figura 1a). 

Foram utilizadas sementes de feijão, genótipo IPR Tuiuiú, dispostas para germinar em vasos 

de polietileno preto com capacidade de 12 litros contendo substrato solo do horizonte A1 proveniente 

de Planossolo Háplico Eutrófico Solódico, previamente corrigido de acordo com análise de solo e 

baseado no Manual de Adubação (CQFS RS/SC, 2004). As plantas foram cultivadas durante os meses 

de janeiro a março de 2015, período da safrinha para a cultura. No estádio de desenvolvimento V4 

(CTSBF, 2012) das plantas, foram aplicados os períodos de alagamento do solo, correspondentes a 

oito; 16 e 24 horas de alagamento. Um tratamento adicional foi representado pela manutenção da 

capacidade de campo, a qual foi determinada a partir da metodologia da mesa de tensão (EMBRAPA, 

1997).  

A condição de alagamento foi estabelecida de forma a manter uma lâmina de 20 mm de água 

sobre a superfície do solo por meio do encaixe de um segundo vaso de polietileno preto sem 

perfurações sobre a os vasos contendo solo, visando evitar trocas gasosas e a aeração do solo. Para a 

drenagem do solo encharcado, procedeu-se a retirada do vaso sobreposto sem perfurações ao vaso 

perfurado, permitindo a drenagem da água até a capacidade de campo. 

Para a obtenção dos dados primários de crescimento, foram efetuadas coletas sucessivas a 

intervalos regulares de tempo de sete dias ao longo do ciclo de desenvolvimento das plantas. Em cada 

coleta, as plantas foram cortadas rente ao solo, separadas em órgãos (folhas, caule, raízes e vagens se 

presentes) e acondicionados em envelopes de papel pardo separadamente.  

A área foliar (Af) foi determinada com medidor de área Licor modelo LI-3100 e expressa em 

centímetros quadrado. Altura das plantas (A) foi determinada com auxílio de fita métrica a partir do 

nível do solo até a extremidade superior da mais longa haste, sendo os resultados expressos em 

centímetros. O número de folhas (Nf) e de vagens (NVg) foram obtidos por contagem direta. 

Emergência de plântulas em câmara de crescimento (E%) foi determinada em quatro subamostras de 

50 sementes.  Vinte e um dias após a semeadura foi realizada a contagem final do número de plântulas 

emergidas, sendo os resultados expressos em porcentagem. Velocidade de emergência (VE) foi 

estabelecida em conjunto com a emergência de plântulas e obtido a partir da contagem diária do 

número de plântulas emergidas. As contagens foram realizadas até a obtenção do número constante 

de plântulas emergidas e os resultados de VE foram obtidos de acordo com Krzyzanowski et al. 

(1999). 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizados com três repetições, distribuídos 

num fatorial 4 x 6 (condições de alagamento e épocas de coleta). Os dados foram submetidos à análise 

de variância, e sendo os valores de F significativos, aplicou-se teste de Tukey, a 5% de probabilidade, 

sendo expressas por meio de polinômios ortogonais. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A altura das plantas (A) foi reduzida pelo aumento do período de alagamento do solo (Figura 

1b). Plantas de feijão submetidas a 24 horas de alagamento do solo apresentaram a menor altura de 

planta comparativamente ao controle (sem alagamento). Em situação de alagamento do solo, as 

plantas reduzem a capacidade de alongamento de caules (Bailey-Serres e Voesenek, 2008), o que 

pode ter ocorrido neste caso. 

O número de folhas (Nf) aumentou até os 42 dias após a semeadura (DAS) para o tempo zero 

de alagamento do solo (Figura 1c). Enquanto, o maior Nf (42 DAS) foi obtido nas plantas submetidas 

a oito horas de alagamento do solo, comparativamente aos demais períodos de alagamento. Estas 

respostas podem ser atribuídas ao aumento da concentração endógena de etileno nos tecidos (Jackson, 

2008), afetando o crescimento das plantas (Pierik et al. 2006). 

A área foliar (Af) das plantas de feijão submetidas aos períodos zero e oito horas de 

alagamento do solo aumentou até os 42 DAS (Figura 1d). Plantas sob os períodos de 16 e 24 horas 

de alagamento atingiram o máximo aos 28 DAS. A menor área foliar observada nos maiores tempos 

de alagamento do solo pode ser decorrente da abscisão e da redução da expansão foliar (Bailey-Serres 

e Voesenek, 2008). 

 

Figura 1 - Temperatura (a), altura de plantas (b), número de folhas (c) e área foliar (d) de plantas de 

feijoeiro submetidas a horas de alagamento no estádio vegetativo. Sendo: zero ( ), 8 ( ), 

16 ( ) e 24 horas ( ) de alagamento. 
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Para o número de vagens por planta não foi observada diferença entre plantas dos períodos zero 

e 8 horas de alagamento (Figura 2a). Nos períodos de 16 e 24 horas de alagamento não houve 

produção de vagens, podendo este fato ser atribuído a alteração das condições ambientais favoráveis 

ao desenvolvimento das plantas (Figura 1a), influenciando o número e a taxa de desenvolvimento dos 

primórdios reprodutivos (Jiang et al. 2011). A temperatura influencia o crescimento vegetal e pode 

afetar negativamente a produção das plantas (Larcher, 2000). 

A emergência das plântulas foi maior em sementes produzidas na ausência de alagamento 

comparativamente àquelas sob oito horas de alagamento (Figura 2b). No entanto, a velocidade de 

emergência não apresentou diferença significativa entre os períodos de alagamento do solo (Figura 

2c). As diferenças entre a emergência de plântulas podem ser atribuídas a concentrações de enzimas 

e hormônios que afetam o desempenho de plantas sob alagamento do solo (Saika et al. 2007). 

   

 

Figura 2 - Número de vagens (a), emergência de plântulas (b) e velocidade de emergência (c) 

originadas de plantas de feijão submetidas a períodos de alagamento no estádio vegetativo. 

 

         De maneira geral verifica-se que alagamento do solo por períodos de oito, doze e dezesseis 

horas, em plantas de feijão no estádio de desenvolvimento V4, reduz a altura das plantas, o número 

de folhas, de vagens, a área foliar das plantas e o vigor das sementes. 
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CONCLUSÕES 

O aumento do período de alagamento do solo, em plantas de feijão no estádio de 

desenvolvimento V4, afeta negativamente os atributos de crescimento e o vigor de sementes 

produzidas. 
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