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MARLUCIA CRUZ DE SANTANA2, CARLOS DIAS DA SILVA JÚNIOR2 

 
 
RESUMO - O presente trabalho teve o objetivo de verificar o comportamento ecofisiológico do feijão-caupi 
(Vigna unguiculata (L.) Walp.) variedade BRS Xiquexique, cultivado sob diferentes níveis de deficiência hídri-
ca. As plantas foram cultivadas em vasos com capacidade de 10L, preenchidos com substrato composto por: 
88,45% de areia, 7,84 % de silte e 3,71% de argila. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado 
com três tratamentos (T0 − reposição de 100% da evapotranspiração, T1− reposição de 50% e T2 − reposição 
de 25%) e cinco repetições. Quatro dias antes, T1 e T2 sofreram período de estresse e foram, em seguida, rei-
dratadas. No dia das avaliações, as plantas dos tratamentos T1 e T2 foram submetidas ao estresse hídrico pro-
gressivo durante três e cinco dias, respectivamente. As características analisadas foram: potencial hídrico foliar, 
fotossíntese líquida, condutância estomática, transpiração, carbono interno e temperatura foliar. A menor dispo-
nibilidade de água provocou reduções nas taxas de fotossíntese líquida, condutância estomática e transpiração 
em T1 e T2, quando comparados ao T0. As taxas de carbono interno em T2 foram maiores entre os tratamentos 
analisados. A reposição de 50% da água perdida não afetou a fotossíntese líquida. 
 
Palavras-chave: Potencial hídrico. Estresse hídrico. Trocas gasosas. 
 
 
DAILY COURSE OF GAS EXCHANGE IN PLANTS COWPEA SUBMITTED TO DESABILITY 

HÍDRICA 
 
 
ABSTRACT - This work had the objective of checking the echophysiological  behavior of cowpea [Vigna 
unguiculata (L.) Walp.] cv. BRS Xique-xique cultivated under different levels of hydric deficit. The plants 
were cultivated in vases with capacity for 10L, containing one substratum composed by: 88,45% sand, 3,71% 
of clay, 7,84 % of silte.  The experimental   design was entirely randomized with three treatments (TO- reposi-
tion of 100% of lost water  by evapotranspiration, T1- reposition of 50% and T2- reposition of 25%) and five 
repelicates. Previously, T1 and T2 suffered a period of stress and were later rehydrated. In the day of the as-
sessment, the plants of T1 had been undergone to stress for three days, while the plants T2 for 5 days. The vari-
ables analyzed were: leaf water potential, net photosynthesis, stomatal conductance, transpiration, internal CO2 
concentration and foliar temperature. The fewest availability of water caused reductions in the net photosynthe-
sis rates, stomatal conductance and transpiration in T1 and T2 when they were compared to T0. The internal 
CO2 concentration in T2 was the greater among analyzed treatments. The reposition of 50 % of the lost water 
hasn´t caused any damage in the net photosynthesis. 
 
 
Keywords: Water potential. Water stress. Gas exchanges. 
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*Autor para correspondência. 
1Recebido para publicação em 29/10/2009; aceito em 10/09/2010. 
Trabalho que fez parte da dissertação de conclusão do mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente do primeiro autor 
2Departamento de Biologia/UFS, av. Marechal Rondon, s/n, 49100-000, São Cristóvão - SE; c.davi62@yahoo.com.br; mar@ufs.br; cdi-
as@ufs.br 
3Programa de Pós-Graduação em Fisiologia Vegetal/UFLA, Caixa Postal 3037, 37200-000, Lavras - MG; phaugusto@ig.com.br; jmsli-
ra@hotmail.com 

7 



CURSO DIÁRIO DAS TROCAS GASOSAS EM PLANTAS DE FEIJÃO-CAUPI SUBMETIDAS A DEFICIÊNCIA HÍDRICA 
 

C. D. S. SILVA et al. 

Revista Caatinga, Mossoró, v. 23, n. 4, p. 7-13, out.-dez., 2010 

INTRODUÇÃO 
 

As leguminosas são muito utilizadas na ali-
mentação humana, sendo fontes de proteínas e forne-
cerem quantidades importantes de fósforo, ferro, 
tiamina, riboflavina e niacina (PHILLIPS et al., 
2003). 

Dentre as leguminosas o feijão-caupi destaca-
se pela sua rusticidade, sendo cultivado principal-
mente nos países da África, América Latina e Ásia, 
exercendo importante papel no suprimento das ne-
cessidades nutricionais das camadas mais carentes 
desses países (FREIRE FILHO et al., 2005). A cultu-
ra é muito importante para a alimentação humana 
dessas regiões, principalmente as mais carentes, pois 
seus grãos são muito aceitos, possuem alto valor 
nutritivo e são relativamente mais acessíveis, consti-
tuindo-se um dos principais elementos da dieta ali-
mentar. Além da sua utilização na alimentação hu-
mana, o feijão-caupi pode ser utilizado na alimenta-
ção animal, como forragem, e ainda como adubação 
verde e cobertura do solo (ANDRADE JÚNIOR et 
al., 2003). A utilização de variedades com maior 
produtividade no sistema agrícola familiar é de gran-
de importância econômica para o produtor rural 
(SANTOS et al., 2009). 

Segundo Sales et al. (1988), os grãos do caupi 
(Vigna unguiculata (L.) Walp.) chegam a apresentar 
teores de 26% de proteínas, sendo fonte também de 
lipídios, açúcares, cálcio, potássio e aminoácidos 
essenciais. 

Introduzido no Brasil pelos primeiros coloni-
zadores, hoje o feijão-caupi apresenta grande varia-
bilidade genética, sendo cultivado em maior escala 
nas regiões Norte e Nordeste, em diferentes sistemas 
de produção, tradicionais ou modernos (FREIRE 
FILHO et al., 2005).  Essa cultura constitui-se como 
a principal cultura de subsistência para a região Nor-
deste do Brasil (SILVA et al., 2009). 

Segundo Freire Filho et al. (2005), o melhora-
mento do feijão-caupi tem buscado basicamente os 
objetivos de aumentar a produtividade e melhorar a 
qualidade visual, culinária e nutricional dos grãos, 
aumentar a adaptabilidade, estabilidade e tolerância a 
estresses hídricos, desenvolver cultivares com arqui-
tetura adequada à agricultura familiar e ao cultivo 
mecanizado, incorporar resistência múltipla à doen-
ças e aumentar a resistência à pragas. 

Para o Nordeste brasileiro, uma das principais 
preocupações é a de se obter variedades cada vez 
mais tolerantes à deficiência hídrica, devido às cons-
tantes irregularidades das chuvas nessa região. 

A deficiência hídrica é uma situação comum a 
muitas culturas e constitui-se um dos fatores que 
mais afetam a produção agrícola, influenciando pra-
ticamente todos os aspectos relacionados ao desen-
volvimento vegetal (DAMATTA, 2007). Os danos 
provocados pelo estresse hídrico variam conforme a 
duração, intensidade, frequência, época de sua ocor-
rência e o genótipo. . A frequência e a intensidade da 
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deficiência hídrica constituem os fatores mais impor-
tantes à limitação da produção agrícola mundial 
(SANTOS; CARLESSO, 1998). Com relação às 
trocas gasosas, a disponibilidade reduzida de água 
provoca reduções nos valores de condutância esto-
mática e transpiração devido ao fechamento estomá-
tico, ocorrendo consequentemente, redução nas taxas 
de fotossíntese (MARIANO et al., 2009). 

Como as demais culturas, o feijão-caupi tem 
seu comportamento bastante afetado pela disponibili-
dade de água no solo, sendo objeto de diversos estu-
dos. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA), unidade Meio Norte, desde 1991, co-
ordena pesquisas com essa cultura e tem obtido culti-
vares com os mais variados objetivos. Dentre elas, 
foi lançada em julho de 2008 a cultivar BRS Xique-
xique que tem as características de ser tolerante à 
seca, alta produtividade em grãos, além de ser enri-
quecida com os micronutrientes Ferro e Zinco 
(EMBRAPA, 2008). 

O presente trabalho teve o objetivo de verifi-
car, durante o intervalo de oito horas, das 08:00 às 
16:00, o comportamento ecofisiológico de plantas de 
feijão-caupi, cultivar BRS Xiquexique, em fase ve-
getativa, quando submetidas a diferentes níveis de 
deficiência hídrica. 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

O experimento foi realizado em casa de vege-
tação em área experimental do Departamento de Bio-
logia da Universidade Federal de Sergipe, localizada 
no município de São Cristóvão-SE, no período entre 
agosto e outubro de 2008, utilizando-se vasos com 
capacidade de 10 L, contendo substrato constituído 
de terriço vegetal e areia lavada na proporção de 2:1, 
classificado como areia (88,45% areia, 7,84% silte e 
3,71% de argila,). Conforme recomendação técnica 
do Instituto de Tecnologia e Pesquisa de Sergipe 
(ITPS), oito dias antes da semeadura foi realizada 
uma adubação mineral com 1,38g de Superfosfato 
Simples por vaso. 

As sementes de feijão-caupi, variedade BRS 
Xiquexique, foram cedidas pela Embrapa Tabuleiros 
Costeiros e a semeadura foi realizada no dia 21 de 
agosto de 2008, utilizando-se quatro sementes por 
vaso. Oito dias após a emergência, foi feito um des-
baste mantendo-se as duas plantas mais vigorosas em 
cada vaso. 

Durante o cultivo as plantas foram irrigadas 
automaticamente pelo sistema de aspersão da casa de 
vegetação nos seguintes horários: 6 h, 12 h e 17 h, 
com duração de 15 minutos, suficiente para mantê-
las na capacidade de campo. 

As avaliações foram realizadas aos 58 dias 
após a emergência das plantas, durante fase vegetati-
va, em folhas totalmente expandidas e com aproxi-
madamente a mesma altura, no período das 8h00min 
às 16h00min com intervalo de 2 horas, totalizando 5 
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avaliações. A medição do potencial hídrico das plan-
tas foi realizada às 4h00min, antes do amanhecer , 
com a finalidade de obter o potencial hídrico do solo. 
As variáveis analisadas foram transpiração (E), con-
dutância estomática (gs), fotossíntese (A), tempera-
tura foliar, CO2 interno (Ci), Radiação fotossintetica-
mente ativa (PAR), obtidas através de um IRGA 
modelo CIRAS-2 (PP Systems, Hitchin, UK) e o 
potencial hídrico foliar (Ψ), medido através da câma-
ra de pressão modelo 3005 (Soil Moisture Equip-
ment Corp., Santa Barbara, USA) seguindo a técnica 
descrita por Kaufmann (1968). Além desses horários, 
o potencial hídrico foi determinado às 4h00min. 

O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado com três tratamentos (T0 - reposição de 
100% da água perdida por evapotranspiração, T1 - 
reposição de 50% e T2 - reposição de 25%) e cinco 
repetições. A reposição da perda de água foi realiza-
da diariamente, com auxílio de provetas graduadas, 
entre 8 h e 8h30, em que cada vaso foi pesado em 
uma balança de precisão e determinada a quantidade 
de água perdida nas últimas 24 h. Anteriormente, T1 
e T2 sofreram um período de estresse e foram, em 
seguida, reidratadas. No dia das avaliações, as plan-
tas do T1 tinham sido submetidas ao estresse hídrico 
durante três dias, enquanto as plantas T2 por cinco 
dias. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise 
de variância e as médias comparadas pelo teste de 
Tukey, ao nível de 5% de significância. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os valores médios do potencial hídrico foliar 
antes do amanhecer para as plantas T0, T1 e T2 fo-
ram, respectivamente, -0,29, -0,34 e -0,66 MPa; va-
lores que correspondem aproximadamente aos poten-
ciais hídricos no solo, pois durante a noite o potenci-
al hídrico da planta tende a se equilibrar com o po-
tencial das zonas úmidas do solo (LARCHER, 
2006). 

Ao longo do dia, os potenciais hídricos folia-
res de todos os indivíduos apresentaram reduções, 
mas não houve diferenças significativas entre os tra-
tamentos em estudo (Figura 1). 

As plantas do tratamento T0 oscilaram entre -
0,29 e -0,94 MPa. A mesma tendência de redução foi 
observada em T1, o potencial foi reduzido de -0,34 
MPa, no início da manhã, até atingir -0,72 MPa às 14 
h. Verificou-se que o tratamento T2 reduziu o poten-
cial de -0,66 para -1,0 MPa. Apesar de apresentarem 
o menor potencial hídrico entre os tratamentos, as 
plantas do T2 tiveram a menor variação do potencial, 
enquanto as plantas T0 e T1 mantiveram potenciais 
similares ao longo do dia, diferindo apenas ao meio 
dia, quando T0 atingiu o potencial -0,95 MPa. A 
semelhança de tendência entre os tratamentos T0 e 
T1, como pode ser observado nos valores de potenci-
al hídrico antes do amanhecer, pode ser compreendi-

4 6 8 10 12 14 16 18

-1.25

-1.00

-0.75

-0.50

-0.25

0.00
T0

T1

T2

Tempo (Horas)

ΨΨ ΨΨ
 (
M
P
a
)

Figura 1. Curso diário do potencial hídrico foliar em plan-
tas de feijão-caupi (Ψ) submetidas a diferentes deficiências 
hídricas. T0 - 100% de reposição da água perdida por eva-
potranspiração; T1 - 50% de reposição e T2 - 25% de repo-
sição. 

do, pois as plantas T1 estavam submetidas à reposi-
ção da água (50%) há apenas 3 dias. Ohashi et al.
(2006) estudando os efeitos da seca em soja, tam-
bém observaram que os menores valores de potenci-
al hídrico foram obtidos em plantas sob deficiência 
hídrica. Costa et al. (1997), em experimento realiza-
do em casa de vegetação, estudaram os efeitos da 
deficiência hídrica em três variedades de caupi 
(Pitiúba, Setentão e Epace-10), considerando suas 
fases reprodutivas Os autores verificaram que: A 
variedade Pitiúba chegou a baixar seu potencial 
hídrico foliar para -1,3 MPa quando ocorreu o nível 
mais crítico de escassez de água. As outras varieda-
des também se mantiveram na média (Setentão: -1,2 
MPa e Epace: -1,35 MPa). Souza et. al (2004), estu-
dando a cultivar Vita 7, obtiveram potenciais hídri-
cos foliares em torno de -1,3 MPa após seis dias de 
supressão hídrica. Em outros estudos com caupi, 
Costa et al. (1997) registraram Ψh foliar de -1,2 
MPa, Mendes et al. (2007) registraram -1,88 MPa, 
Gomes Filho e Tahin (2002) obtiveram o potencial -
0,80 MPa, enquanto Pimentel e Hébert (1999) en-
contraram valores de -2,3 MPa. 

Os maiores valores da temperatura do ar e 
déficit de pressão de vapor foram observados entre 
10h00min e 12h00min, quando atingiram os seguin-
tes valores, 33,3 ºC e 4,45 KPa. (Figura 2). 

Os maiores valores de transpiração também 
foram observados entre 10h00min e 12h00min para 
T0 = 7,78 mmol m-2 s-1 e T1 = 7,40 mmol m-2 s-1

(Fig. 3e). O T2 permaneceu com uma taxa de trans-
piração bem reduzida ao longo de todo o período, 
inferior a 1,03 mmol m-2 s-1. 

As taxas de transpiração foram menores nas 
plantas que foram submetidas ao estresse hídrico. 
Estes resultados estão de acordo com os apresenta-
dos por Souza et al. (2004) que também verificaram 
redução nesses parâmetros nas plantas submetidas 
ao estresse hídrico.   Resultados semelhantes foram 
registrados por Anyia e 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 irrigadas, e de 0,57 mmol 
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Figura 2. Curso diário do déficit de pressão de vapor 
(DPV) e temperatura do ar medido para a cultura do feijão 
caupi caupi (Y) submetidas a diferentes deficiências hídri-
cas. T0 - 100% de reposição da água perdida por evapo-
transpiração; T1 - 50% de reposição e T2 - 25% de reposi-
ção. 
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Figura 3. Curso diário da fotossíntese líquida (a), radiação fotossinteticamente ativa (PAR) (b), condutância estomática 
(gs) (c), carbono interno (Ci) (d), transpiração (E) (e) e da temperatura foliar (f) em plantas de feijão-caupi. Sendo: T0 - 
100% de reposição da água perdida por evapotranspiração; T1 - 50% de reposição e T2 - 25% de reposição. 

m-2 s-1 em plantas sob deficiência hídrica. 
Os horários em que houve maior perda de 

água pelas plantas coincidiram com os picos de tem-
peratura foliar e temperatura do ar, com temperaturas 

ma contínua até as 16 h, quando atingiram 157 e 153 
mmol m-2 s-1( Figura 3c). A redução nos níveis de 
condutância ao longo do dia também foram observa-
das por Huang et al. (2006), em plantas de soja. Os 

foliares em torno dos 31 °C para as plantas T0 e T1, 
enquanto as plantas T2 apresentaram temperaturas 
próximas aos 35 °C. Essa diferença pode ser atribuí-
da à menor taxa de transpiração e, consequentemen-
te, menor regulação da temperatura. Oliveira et al. 
(2005) observaram que plantas de feijão bem irriga-
das adequadamente atingiram as maiores taxas de 
transpiração ao meio dia, enquanto plantas submeti-
das ao estresse hídrico atingiram as maiores taxas de 
transpiração às oito horas da manhã. Segundo No-
gueira et al. (2000), a deficiência hídrica atua na re-
gulação das relações hídricas das plantas, restringin-
do a transpiração e aumentando a resistência estomá-
tica. 

A condutância estomática nos tratamentos T0 
e T1 não apresentaram diferenças significativas, o-
correndo os maiores valores (611 e 635 mmol m-2 s-

1) às 8h00min, respectivamente, decrescendo de for-
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menores valores de condutância estomática foram 
observados em T2, permanecendo próximo a zero ao 
longo de todo o dia e apresentando diferenças signifi-
cativas em relação aos demais tratamentos. Paiva et 
al. (2005) verificaram que ocorreu redução na condu-
tância estomática em plantas de Phaseolus vulgaris, 
cultivar Carioca 80, submetidas à menor disponibili-
dade hídrica no solo. Anyia e Herzog (2004) chega-
ram a registrar valores de condutância estomática de 
10,0 mmol m-2 s-1 e 11,7 mmol m-2 s-

1,respectivamente, nas variedades de feijão-caupi 
nigeriana IFH 27-8 e iraniana Lobia, quando as mes-
mas foram submetidas a severos regimes de deficiên-
cia hídrica. 

Ao longo do dia (Figura 3a) não houve dife-
renças significativas nas taxas de fotossíntese líquida 
entre T0 e T1. A maior taxa fotossintética foi obser-
vada às 10h00min, em T0 (23,86 µmol m-2 s-1), horá-
rio em que também foi observado a maior taxa em 
T1(19,35 µmol.m-2.s-1). Ambos os tratamentos apre-
sentaram redução nos níveis de fotossíntese progres-
sivamente até as 16h00min, em que a taxa de assimi-
lação ficou próxima a zero. Os horários de maior 
assimilação fotossintética ocorreram devido à maior 
disponibilidade de radiação fotossinteticamente ativa, 
a queda nas taxas de fotossíntese entre 10h00min e 
12h00min, seguidas por sua recuperação nos horários 
de 12 h e 14 h devem estar relacionados à saturação 
luminosa e aos altos valores do déficit de pressão de 
vapor nesses horários (Figura 2). As plantas T2 man-
tiveram os níveis de assimilação fotossintética próxi-
mos a zero ao longo de todo o dia, apresentando taxa 
superior a zero após as 14 horas. Os níveis de fotos-
síntese semelhantes entre T0 e T1 demonstram que o 
déficit hídrico das plantas T1 não danificou o aparato 
fotossintético. 

No período da manhã, houve redução na con-
centração de carbono em T0 (Figura 3d), que decres-
ceu de 292 ppm às 08h00min para 153ppm às 
12h00min, quando atingiu o menor valor. Os indiví-
duos do T1 também apresentaram o mesmo compor-

tamento, com uma queda de 305 ppm às 8 h para 
181 ppm às 12h00min. A redução ocorreu, provavel-
mente, devido ao consumo de CO2 através da fotos-
síntese, pois foi no horário entre 8 h e 12 h que a 
taxa fotossintética atingiu os maiores valores para os 
tratamentos T0 e T1. Entre 10 h e 14 h, com a redu-
ção da fotossíntese e queda na condutância estomáti-
ca, ocorreu um aumento nas concentrações de CO2 
interno no mesofilo. Os resultados obtidos estão de 
acordo com os encontrados por Souza et al. (2004), 
trabalhando com a culura do feijão-caupi, cultivar 
Vita7, em que verificaram que a redução da assimi-
lação de CO2 estava associada ao fechamento esto-
mático. 

As plantas T2 apresentaram os maiores valo-
res de carbono interno (Ci), cerca de 382 ppm às 
10h00min, diferindo significativamente dos outros 
tratamentos, em que as maiores concentrações de Ci 
ocorreram às 16h00min. Nas plantas T2 houve uma 
pequena redução na concentração de Ci no período 
próximo ao meio dia, atingindo 340 ppm, e um pe-
queno aumento até o fim da tarde. A tendência prati-
camente estável, ao longo do dia, ocorreu devido às 
taxas de condutância estomática e fotossíntese próxi-
ma a zero. Anyia e Herzog (2004) constataram au-
mento na concentração de carbono interno em culti-
vares de feijão-caupi submetidas ao déficit hídrico. 
O aumento foi acompanhado por reduções nas taxas 
fotossintéticas e de condutância estomática. 

A radiação fotossinteticamente ativa (Figura 
3b) oscilou entre 65 a 1.255 µmol m-2 s-1, no interva-
lo de 8 h às 16 h. Os maiores valores foram observa-
dos entre 10 h e 12 h. 

Os valores integrados de assimilação fotos-
sintética não diferiram estatisticamente entre T0 e 
T1 (Tabela 1), o que comprova que não houve dano 
ao aparato fotossintético das plantas submetidas à 
reposição de 50% da água perdida e depois reidrata-
das. Em T2 houve uma significativa redução dos 
níveis de assimilação. 

 

Tabela 1. Valores integrados (I, por dia) da fotossíntese líquida (AI), condutância estomática (gsI), transpiração (EI) e 
eficiência do uso da água realizada (EUARI, AI/EI) em plantas de feijão-caupi submetidas a diferentes níveis de déficit 
hídrico. T0- 100% de reposição da água perdida por evapotranspiração; T1- 50% de reposição e T2- 25% de reposição. 

  AI 
(mmol.m-2.dia-1) 

gsI 
(mol.m-2dia-1) 

EI 
(mol.m-2.dia-1) 

EUARI(AI/EI) 
mmol.m-2.dia-1/ mol.m-

2.dia-1 
T0 433,99 a      13680  a 179,574 a 2,42 
T1 324,46 a       12901  a 168,217 a 1,93 
T2   17,69 b         843,8  b   25,865 b 0,68 

Valores dentro de cada coluna seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 

O valor integrado da condutância estomática 
e transpiração não diferiram estatisticamente entre 
T0 e T1, mas T2 diferiu dos demais tratamentos. 
Segundo Larcher (2006), nas plantas submetidas a 
deficiência hídrica ocorre a redução da abertura esto-
mática e redução do tempo em que os estômatos 

permanecem abertos. 
A eficiência do uso da água foi superior em 

T0, enquanto T1 apresentou redução de 20% da 
eficiência em relação ao tratamento controle. A 
maior redução da eficiência foi observada em T2, 
cerca de 80% inferior à T0. Medina et al. (1999) 
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observaram a redução na eficiência do uso da água 
devido à deficiência hídrica no solo. 
 
 
CONCLUSÕES 
 

Plantas de feijão-caupi submetidas à reposição 
de 50% da água perdida por evapotranspiração não 
apresentam danos no aparelho fotossintético. As 
plantas que recebem reposição de 25% da água per-
dida por evapotranspiração apresentam reduções nos 
níveis de assimilação fotossintética, condutância es-
tomática e transpiração. 
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