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RESUMO  

O cajueiro (Anacardium occidentale L.) é uma espécie tropical nativa do Brasil, que se encontra 
dispersa em quase todo o seu território. A partir de 1975, o cultivo dessa fruteira passou a ser 
considerado de importância socioeconômica no Nordeste, destacando-se os Estados do Ceará, Piauí 
e Rio Grande do Norte. Na Paraíba, a maioria dos plantios ainda é oriunda de sementes, 
caracterizando-se por uma acentuada variabilidade genética acompanhada de baixas produtividades; 
entretanto, o aumento da área cultivada de caju e o aumento do uso intensivo das águas de boa 
qualidade, diminuem a sua disponibilidade e assim sendo, sentiu-se a necessidade de se realizar um 
estudo visando avaliar as carências hídricas do Cajueiro Anão Precoce (CCP 76), e observar em que 
fase fenológica a cultura é mais sensível ao estresse provocado por déficit hídrico. O experimento 
foi desenvolvido de 1º de novembro de 2005 a 1º de novembro de 2006, em ambiente protegido 
pertencente à Unidade Acadêmica de Engenharia Agrícola/CTRN/UFCG. Os tratamentos 
resultaram da combinação entre quatro lâminas de irrigação (L1 = 40, L2 = 55, L3 = 70 e L4 = 85% 
da evapotranspiração da cultura (ETc)), distribuídas em três épocas diferentes (A – Transplantio até 
a floração; B – Floração até o início da produção; C – Produção), além da testemunha, cujas plantas 
não foram submetidas a estresse hídrico durante o estudo. A irrigação foi feita por gotejamento, em 
que cada planta foi irrigada por três gotejadores autocompensantes, correspondendo a uma vazão 
total de 6,9 l h-1 de água. Durante o estudo foram feitas, a cada 30 dias, as avaliações das variáveis 
fisiológicas; a eficiência quântica do fotossistema II e a resistência estomática foram 
significativamente afetadas apenas pelo fator Fases Fenológicas.

Palavras-chave: Anacardium occidentale; déficit hídrico; produção 

Physiology of cashew anão precoce submitted to water stress  
in phenological phases 

ABSTRACT 

The cashew (Anacardium occidentale L.) plant is a native tropical species of Brazil, it is dispersed 
in almost all territory. Since from 1975, the cultivation of this fruit is considered of socioeconomic 
importance in the Northeast Brazil, principally in the States of Ceará, Piauí and Rio Grande do 
Norte. In Paraíba, most of the planting is still using seed, characterized by an accentuated genetic 
variability accompanied by low productivities, however, the increase of the cultivated area of 
cashew, as well as the increase of the intensive use of water of good quality, reduces its availability. 
Thus, there is  need to accomplish a study to evaluate the water necessity of the precocious dwarf 
cashew  (CCP 76), as well as to observe in which phenological phase the crop is more sensitive to 
the stress provoked by water deficit. The experiment was conducted during November 1, 2005 to 
November 1, 2006, in a protected ambient belonging to Department of Agricultural 
Engineering/CTRN/UFCG. The treatments consisted of the combinations among four irrigation 
depths (L1 = 40, L2 = 55, L3 = 70 and L4 = 85% of the ETc) distributed in three different stages 
(A. from transplanting until the flowering; B. from flowering until the beginning of the production; 
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C – during production), besides a control, where the plants were not submitted to any water stress 
during the whole period. Drip irrigation system was used to apply water, for each plant three 
autocompensating dripperswere used for irrigation, corresponding to a total discharge of 6,9 L h-1 of 
water. During the study, at intervals of 30 days, the evaluations physiological variables; the 
quantum efficiency of the photosystem II and the resistance of stomata were affected significantly 
only by the factor phenological phases. 

Keywords: Anacardium occidentale; water 
deficit; production 

1. INTRODUÇÃO 

 O cajueiro (Anacardium occidentale L.) 
planta dicotiledônea pertencente à família 
Anacardiaceae, é uma espécie tropical nativa do 
Brasil, dispersa em quase todo o seu território. 
A partir de 1975, a cajucultura passou a ser uma 
atividade de considerável importância 
socioeconômica no Nordeste, destacando-se a 
região como responsável por mais de 95% da 
produção nacional, com uma área plantada 
superior a 650 mil hectares; os Estados do 
Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, são os 
maiores produtores (FRAGOSO, 1996; 
MONTENEGRO et al., 2003). 

De acordo com Montenegro et al. 
(2003), a produção de amêndoa de castanha de 
caju no Brasil se destina ao mercado externo, 
gerando divisas em torno de 150 milhões de 
dólares anuais, sendo os Estados Unidos e o 
Canadá como os principais mercados 
consumidores da amêndoa brasileira, 
respondendo por cerca de 85% das importações. 

A cultura é de grande importância social, 
traduzindo-se pelo número de empregos, que 
gera cerca de 50 mil diretos, dos quais 35 mil no 
campo e 15 mil na indústria, além de 250 mil 
empregos indiretos nos dois segmentos. 
Destaca-se, ainda, sua fundamental significância 
para o Semi-Árido Brasileiro, pois no campo o 
cultivo de caju gera empregos na entressafra de 
culturas tradicionais como milho, feijão e 
algodão, contribuindo para reduzir o êxodo 
rural. 

Na Paraíba, a maioria dos plantios ainda 
é oriunda de sementes, caracterizando-se por 
uma acentuada variabilidade genética 
acompanhada de baixas produtividades, como 
reforçam Silva et al. (2007). Em 2002, a área 
colhida com caju na Paraíba, foi de 7.515 
hectares, com uma produção de 2.793 toneladas 
de castanha, o que corresponde a 371 kg ha-1; no 

entanto, existem mesorregiões em que a 
produtividade chegou a atingir os 800 kg ha-1, 
superando a produtividade nacional, que é de 
240 kg ha-1. Em sua maioria, os pomares de 
cajueiro são implantados em regime de 
sequeiro, com mudas ‘pé-franco’ de cajueiro 
comum, com base na falsa premissa de que a 
planta pode ser cultivada sob condições de 
extrema adversidade hídrica, o que resulta em 
produtividade média baixa, inferior a 220 kg ha-

1 (OLIVEIRA et al., 1998; BARROS et al., 
2000). Com o objetivo de se obter uma 
rentabilidade maior, desenvolveu-se o Cajueiro 
Anão Precoce, com produtividade em condições 
de sequeiro de 1200 kg ha-1, passível de 
ultrapassar os 3000 kg ha-1 se irrigado e com 
manejo adequado (CRISÓSTOMO et al., 
2001a). 

Em todo o mundo, o uso intensivo de 
águas de boa qualidade tem acarretado, de 
forma crescente, a diminuição da sua 
disponibilidade para novos e antigos projetos de 
irrigação e, ao mesmo tempo, a crescente 
necessidade de expansão das áreas agrícolas tem 
pressionado para a necessidade do uso racional 
dos recursos hídricos (AYERS e WESTCOT, 
1999).  
 Antes exposto e se considerando a baixa 
pluviosidade, em especial na região do semi-
árido brasileiro, sentiu-se chegada a hora de se 
realizar um estudo, com vistas a se avaliar as 
carências hídricas do cajueiro e pesquisar em 
que fase fenológica esta cultura é mais sensível 
ao estresse hídrico.

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O experimento foi conduzido sob 
condições de casa de vegetação pertencente à 
Unidade Acadêmica de Engenharia Agrícola, do 
Centro de Tecnologia e Recursos Naturais da 
Universidade Federal de Campina Grande, em 
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Campina Grande, PB, cujas coordenadas 
geográficas, são: latitude 7º15`18`` sul e 
longitude 35º52`28`` leste, com altitude de 
556m e temperatura média de 25 ºC.  

O Cajueiro Anão Precoce (Anacardium

occidentale L.) foi pesquisado através de mudas 
enxertadas, tendo o clone CCP 76 como enxerto 
e o CCP 06 como porta-enxerto, provenientes 
da Embrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza, 
CE. 
 Os tratamentos resultaram da 
combinação entre quatro lâminas de irrigação 
(L1 = 40, L2 = 55, L3 = 70 e L4 = 85% da 
Evapotranspiração da cultura - ETc) distribuídas 
em três épocas diferentes (A – Transplantio até 
a floração; B – Floração até o início da 
produção; C – Produção), formando os 
seguintes tratamentos: L1A, L2A, L3A, L4A, 
L1B, L2B, L3B, L4B, L1C, L2C, L3C, L4C. O L5

foi acrescido como testemunha, cujas parcelas 
não receberam estresse algum durante todo o 
primeiro ano de ciclo do cajueiro. 

O delineamento experimental foi o de 
blocos casualizados em um esquema fatorial 4 x 
3 + 1, com três repetições, perfazendo 13 
tratamentos e 39 parcelas compostas de dois 
vasos, totalizando 78 vasos. 
 A distância entre blocos e entre parcelas 
de um mesmo bloco foi de 1,8m; considerando 
as duas plantas de uma mesma parcela, utilizou-
se um espaçamento de 1,3m, sendo medido a 
partir do centro de cada vaso. 
 Fez-se o transplantio em 1º de novembro 
de 2005, mas as plantas só começaram a receber 
a lâmina do seu respectivo tratamento apenas 
em 1º de fevereiro de 2006, ou seja, todas as 
plantas ficaram recebendo água de forma 
uniforme por 90 dias como forma de adaptação. 
 De acordo com a fase fenológica da 
cultura, as Fases A, B e C foram distribuídas da 
seguinte forma: 

• Fase A ou Fase inicial de 
desenvolvimento: 1º de fevereiro a 30 
de junho de 2006, correspondendo a 150 
dias, entre 90 e 240 dias após o 
transplantio (DAT). 

• Fase B ou Fase de floração: 1º de julho 
a 02 de setembro de 2006, 
correspondendo a 64 dias, entre 241 e 
305 DAT. 

• Fase C ou Fase de produção: 03 de 
setembro a 1º de novembro de 2006, 

correspondendo a 54 dias, entre 306 e 
360 DAT. 
Neste estudo foram utilizados vasos 

plásticos com 57 cm de diâmetro e 70 cm de 
altura, com capacidade para 150 litros. Os 
recipientes foram perfurados na base, para 
facilitar a coleta da água de drenagem, sendo 
preenchidos primeiro com uma camada de 3 kg 
de brita e depois com 5 kg de areia, visando 
facilitar a drenagem, evitando-se perda de solo. 
No orifício perfurado na base de cada vaso se 
ajustou uma mangueira de canduíte com 20 cm 
de comprimento e 1,2 cm de diâmetro interno, 
fixada por meio de adesivo massa epóxi, 
visando à condução da água de drenagem para 
um recipiente plástico com capacidade de 1,8 
litro, de cor opaca, de forma a dificultar a 
proliferação de algas em seu interior. 

Utilizou-se, como substrato para o 
enchimento dos vasos, um material de solo 
franco, não salino, cujas características químicas 
e físico-hídricas constam no Quadro 1, 
conforme análises realizadas no Laboratório de 
Irrigação e Salinidade (LIS) da UFCG, 
seguindo-se metodologias propostas por 
Richards (1954) e Embrapa (1997). 
 A irrigação foi feita por sistema de 
gotejamento, em que para cada um dos treze 
tratamentos se colocou um registro de onde 
partiu uma mangueira de 16 mm que controlava 
a irrigação de seis vasos (dois de cada bloco). 
Cada planta foi irrigada por três gotejadores da 
marca Katif (tipo botão) autocompensante, 
espaçados 10 cm, tendo cada gotejador uma 
vazão de 2,3 L h-1, o que corresponde a 6,9 l h-1

de água aplicada em cada vaso. Para que o 
gotejador trabalhasse sempre com esta vazão, 
foi necessário que a pressão na tubulação 
estivesse entre 8 e 35 m.c.a.; tendo-se instalado 
um manômetro na linha principal para que antes 
e durante cada irrigação a pressão fosse medida, 
evitando-se que se fizesse uma irrigação com a 
pressão fora desses limites, o que acarretaria 
uma diferença na vazão de cada gotejador, 
descaracterizando a pesquisa. 
 A preparação do material de solo se deu 
durante o mês de outubro, distribuindo-se 200 g 
de P2O5 por recipiente na forma de superfosfato 
simples, como indicam Crisóstomo et al.
(2001b) (Tabela 1). O superfosfato simples não 
foi aplicado nos primeiros 25 cm de solo, uma 
vez que, a essa profundidade, seria feito o 
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transplantio e a Embrapa Agroindústria Tropical 
recomenda que as mudas não entrem em contato 
com nenhum adubo químico, nessa operação. 
 Dois dias antes do transplantio a 
umidade do solo foi elevada a nível de 
capacidade de campo. O transplantio foi 
realizado no dia 1º de novembro de 2005 
selecionando-se as mudas mais uniformes. Cada 

muda foi retirada do respectivo tubete e 
colocada em um orifício aberto no centro da 
superfície do material de solo do vaso. Após o 
transplantio, fez-se uma irrigação objetivando-
se manter o solo em capacidade de campo. 

Quadro 1. Características químicas e físico-hídricas do material de solo utilizado como enchimento dos vasos. 
Campina Grande, PB, 2007 

Características químicas Valor 

Cálcio  2,96 

Magnésio 2,13 

Sódio  0,15 

Potássio  0,28 

Hidrogênio  0,00 

Alumínio  0,00 C
om

pl
ex

o 
so

rt
iv

o 
(c

m
ol

c k
g-1

) 

Soma de bases (S) 5,52 

Matéria orgânica, g kg-1 0,84 

Fósforo, mg dm-3  10,39 

pH em água (1:2,5) 7,54 

Condutividade elétrica (suspensão solo-água) – dS m-1 0,22 

Classificação em relação à salinidade Não salino 

Características físico-hídricas Valor 

Areia 697 

Silte 113 

G
ra

nu
lo

m
et

ri
a 

(g
 k

g-1
) 

Argila 190 

Classificação textural Franco Arenoso 

Densidade aparente, g cm-3 1,53 

Densidade real, g cm-3 2,72 

Porosidade Total % 43,98 

A avaliação da uniformidade de 
aplicação de água foi baseada em 
recomendações de Vermeirein e Jobling (1986), 
medindo-se a vazão de um gotejador por planta, 
escolhido aleatoriamente, a partir da qual se 
calculou a vazão média de todos os gotejadores 
(qmed) e também a vazão média dos 25% com 
vazão mais baixa (q25%), para então se proceder 

ao cálculo do coeficiente de uniformidade 
(CUD), através da Equação 1: 

CUD = (q25%/qmed) x 100                   (Eq. 1) 

 De acordo com Vermeirein e Jobling 
(1986), o coeficiente de distribuição do sistema 
de irrigação localizada deve ser maior que 85%; 
valores menores são indicativos de problemas 
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no dimensionamento do sistema, na qualidade 
de fabricação dos emissores ou no 
funcionamento do sistema de irrigação. Neste 
experimento, o coeficiente de distribuição foi de 
93,7 %. Como ressalta Miranda (2005a) e 
(2005b), a eficiência de aplicação depende ainda 
da eficiência do solo para armazenar água e das 
perdas inevitáveis por percolação profunda que 
ocorrem nas irrigações, sendo necessário o 
cálculo através da Equação 2. 

Ea = CUD x Es                   (Eq. 2) 

em que: 
Ea = eficiência de aplicação na irrigação 
localizada (%); 
CUD = coeficiente de uniformidade do sistema 
(%); 

Es = eficiência associada à capacidade do solo 
para armazenar água (Es = 0,95 para solos de 
textura média). 
 Depois de feito todo este cálculo, 
obteve-se o valor de 89% para a eficiência de 
aplicação na irrigação do cajueiro; esta 
avaliação foi feita a cada 90 dias mas os valores 
sempre foram próximos, visto que, toda vez que 
um gotejador apresentava alguma diferença em 
relação aos demais, o mesmo era substituído. 
 As adubações de plantio e formação 
seguiram as recomendações de Crisóstomo et al.
(2001) (Tabela 1) sendo, entretanto, as 
quantidades fracionadas, diluídas e aplicadas a 
cada 15 dias via água de irrigação, visando-se 
diminuir as perdas por percolação. 

Tabela 1. Recomendações de adubação mineral para Cajueiro Anão Precoce sob irrigação
P solo (mg dm-3) K solo (mmolc dm-3) 

0 a 12 13 a 30 > 30 0 a 1,5 1,6 a 3,0 > 3,0Adubação 
N 

(g planta-1) 
P2O5 (g planta-1) K2O (g planta-1) 

Plantio 0 200 150 100 - - - 

Formação        

0-1 ano 60 - - - 60 40 20 

1-2 anos 80 200 150 100 100 60 40 

2-3 anos 150 250 200 120 140 100 60 

3-4 anos 200 300 250 150 180 140 80 

Fonte: Crisóstomo et al. (2001)

 A evapotranspiração de referência (ETo) 
diária foi calculada a partir da metodologia de 
Hargreaves e Samani (1985). 

Instalou-se, no centro da casa de 
vegetação, um termômetro de máxima e 
mínima, para obtenção de leituras diárias da 
temperatura objetivando-se calcular a ETo pela 
metodologia de Hargreaves e Samani (1985), a 
partir da Equação 3. 

ETo = 0,0023.Qo. (Tmáx – Tmin)0,5 . (T+17,8)                   
(Eq. 3) 

donde: Qo = radiação no topo da atmosfera 
(mm.d-1) (Pereira et al., 2001). 

Tmáx = temperatura máxima do dia (ºC) 
Tmin = temperatura mínima do dia (ºC) 
T = temperatura média do dia (ºC) 

Com o desenvolvimento da planta se 
percebeu que a quantidade de água estimada não 
atendia às necessidades da planta, devido ao 
desenvolvimento muito rápido, enquanto a 
lâmina a ser resposta continuava praticamente a 
mesma do início do experimento, uma vez que o 
Kc indicado para o primeiro ano da cultura é de 
0,5 (OLIVEIRA et al., 2003b; MIRANDA, 
2005a). Para exemplificar o exposto, constatou-
se que em um ano a altura média da planta 
passou de 61,8 cm para 129,2 cm (109% de 
acréscimo), ou seja, considerando-se a Equação 
6, mesmo depois de todo esse crescimento, se as 
temperaturas máxima e mínima fossem as 
mesmas, o volume estimado de água para 
irrigação também seria o mesmo. 

Sentiu-se, após o exposto, a necessidade 
de se calcular um fator de correção a ser 
utilizado para se evitar um possível estresse 
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hídrico a que as plantas poderiam ser 
submetidas, além das lâminas já em estudo; 
sendo assim, a partir do final da primeira Fase, 
sempre na primeira semana de cada mês, as 
plantas testemunhas (L5 – 100 % da ETc) eram 
irrigadas diariamente, calculando-se o consumo 
com base na diferença entre o volume irrigado e 
o volume drenado. Diariamente e durante cada 
um desses sete dias, o volume obtido era 
dividido pelo volume indicado pela planilha 
obtendo-se, desta forma, o fator de correção 
(Fc) para a cultura do cajueiro cultivado em 
ambiente protegido, conforme se observa no 
Quadro 2. 

Quadro 2. Valores do fator de correção (Fc), para cálculo 
da evapotranspiração da cultura em ambiente protegido. 
Campina Grande, PB, 2007 

Idade da cultura Mês Fc 

8º mês Junho 1,3 
9º mês Julho 2,0 

10º mês Agosto 2,8 
11º mês Setembro 3,7 
12º mês Outubro 4,6 
13º mês Novembro 4,6 

 Para o cálculo da lâmina a ser reposta 
(Lr), utilizou-se a Equação 4. 

Lr = ETc . Fc                       (Eq. 4) 

 Segundo Miranda (2005b), o turno de 
irrigação (Ti) ou freqüência das irrigações, 
depende da capacidade de retenção de água no 
solo, da percentagem de área molhada pelos 
emissores e da evapotranspiração da cultura. O 
autor ressalta que nas condições da Região 
Nordeste do Brasil, o turno de irrigação para o 
cajueiro-anão irrigado por microirrigação deve 
variar entre um dia para solos arenosos e até 
quatro dias para solos argilosos. 
 Nesta pesquisa, o turno de irrigação foi 
de três dias, conforme recomendações de 
Miranda (2005b), uma vez que o solo utilizado 
foi de textura média e o estudo foi localizado 
em ambiente protegido. 
 Conforme já mencionado, as lâminas das 
irrigações eram calculadas a partir da Equação 
4, obtendo-se o tempo de funcionamento do 
sistema em cada tratamento, com o uso de 
planilha Excel. 

As avaliações foram realizadas a cada 30 
dias, sendo estudadas as seguintes variáveis 
fisiológicas: 

Eficiência quântica do fotossistema II (EQF–
II) 

Conforme Asrar et al. (1984), citados 
por Righes et al. (2003), a radiação 
eletromagnética, ao interagir com os objetos da 
superfície terrestre, pode ser absorvida, 
refletida, transmitida e/ou emitida por eles, 
sendo que a proporção de cada componente 
depende de fatores inerentes a cada objeto e das 
condições ambientais. 

A quantidade de energia refletida por 
uma planta é relacionada às suas características 
intrínsecas, mas pode ser alterada se a planta for 
submetida a estresses, tais como: déficit hídrico, 
desequilíbrio nutricional e doenças, dentre 
outros; portanto, o estudo da energia refletida 
e/ou emitida pelos objetos pode ser utilizado 
como identificador de cada tipo de objeto e de 
suas condições (MOREIRA, 2003). 

A medição da eficiência quântica do 
fotossistema II (EQF–II) foi realizada no final 
de cada Fase, utilizando-se o instrumento PEA 
II (Hansatech Instruments Co., UK) (Figura 1) 
através da relação entre a fluorescência variável 
e a fluorescência máxima (FV/FM), com as 
medições das variáveis de fluorescência 
realizadas na terceira folha mais nova de um dos 
ramos de cada planta (Figura 2), sendo a região 
da leitura submetida previamente ao escuro, 
durante 30 minutos (DURÃES, 2000). 

Figura 1. Painel do instrumento PEA II (Hansatech 
Instruments Co., UK). Campina Grande, PB, 2007 (Foto: 
Mário Cavalcanti) 
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Figura 2. Medição da eficiência quântica do fotossistema II 
(EQF–II) através do instrumento PEA II (Hansatech 
Instruments Co., UK). Campina Grande, PB, 2007 (Foto: 
Mário Cavalcanti)

Resistência estomática (RESIST) 

A medição da resistência estomática foi 
realizada no final do ciclo, por meio de 
porômetro, escolhendo-se também a terceira 
folha mais nova de um dos ramos de cada 
planta. 

Os dados das foram analisados através 
de variância e teste ‘F’. Para o fator lâminas de 
irrigação, por ser de natureza quantitativa, 
realizou-se a análise de regressão polinomial e, 
para o fator época, se aplicou o teste de Tukey 
(p < 0,05) para comparação das médias 
(FERREIRA, 2000). 
 Todas as análises estatísticas foram 
procedidas pelo SAS, versão 9.1.3, através dos 
procedimentos “PROC GLM e PROC NLIN” 
(SAS/STAT, 2000). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

 Na Tabela 2 são encontrados os valores da 
eficiência quântica do fotossistema II (EQF–II) 
através da relação entre fluorescência variável e 
fluorescência máxima (FV/FM) no final de cada 
fase fenológica. Não foram constatados efeitos 
significativos para as lâminas de irrigação 
aplicadas (L), para as Fases fenológicas (F) nem 
para interação (L x F) no final das primeiras 
Fases (A e B). 

O efeito não significativo observado entre 
as Fases fenológicas, aos 240 e 300 DAT, 
evidencia que um estresse durante os estádios 
inicial e de floração, provocado pelo déficit 
hídrico no Cajueiro Anão Precoce, não afetou a 
fisiologia da planta com relação à eficiência 
quântica do fotossistema II. 

Ao estudarem as respostas fisiológicas de 
gramíneas submetidas ao estresse hídrico, Silva et 
al. (2001), expuseram um tratamento a irrigação 
diária e o outro foi submetido a déficit hídrico 
com duração de doze dias; eles observaram que 
essas plantas não apresentaram diferenças 
significativas em relação a EQF–II, cujos 
resultados evidenciam que a baixa 
disponibilidade de água não causou danos ao 
fotossistema II, concordando com Bolhar-
Nordenkampf et al. (1989), que relatam que 
valores de FV/FM entre 75 e 85% são típicos de 
plantas não-estressadas. Bjorkman e Powles 
(1984) e Epron e Dryer (1990) não detectaram 
reduções na eficiência quântica do fotossistema II 
em plantas sob déficit hídrico. 

Tabela 4. Resumo da análise de variância (ANAVA) para a Eficiência Quântica do Fotossistema II (EQF–II) no final 
de cada fase. Campina Grande, PB, 2007 

Valores de Quadrado Médio
Causa de variância GL EQF–II (240 DAT) 

Fase A 
EQF–II (300 DAT) 

Fase B 
EQF–II (360 DAT) 

Fase C 
Lâminas (L) 3     0,00062136 NS   0,00032158 NS     0,00035973 NS

Fases (F) 2     0,00103233 NS   0,00023078 NS     0,00332053 * 
Interação (L x F) 6     0,00018000 NS   0,00007844 NS     0,00020190 NS

Fatorial vs Test. 1     0,00025433 NS   1,7970085E-6 NS     0,00335472 ** 
Tratamentos (12)     0,00043859   0,00015823     0,00102386 
Blocos 2     0,00051464   0,00006972     0,00105303 
Resíduo 24     0,00038406   0,00008080     0,00036933 
CV (%)      2,47   1,10     2,42 

 Médias 
FATORES 

  %  
LÂMINAS (L) 

L1 (40% ETc)  78,1 80,7 79,1 
L2 (55% ETc)  79,5 80,8 79,8 
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L3 (70% ETc)  79,7 82,0 78,5 
L4 (85% ETc)  80,0 81,6 78,4 

FASES (F) 
A (inicial)  78,7 81,6 79,9 a 
B (floração)  78,9 80,8 79,8 a 
C (produção)  80,4 81,5 77,0   b 

* Significativo (p < 0,05); ** Significativo (p < 0,01); NS não significativo; médias seguidas de mesma letra na vertical não 
diferem entre si (p < 0,05), pelo teste F 

 Apesar de não haver significância entre as 
Fases até os 300 DAT, percebeu-se que as plantas 
submetidas a déficit hídrico na Fase de floração, 
tiveram uma EQF–II de 80,8%, inferior aos 
tratamentos que foram submetidos a déficit 
hídrico nas Fases anterior e na de produção (81,6 
e 81,5%), sendo que as plantas desta última Fase 
ainda não tinham sido submetidas a estresse 
hídrico. 

 Apenas no final do primeiro ano do ciclo 
do Cajueiro Anão Precoce (360 DAT), se 
detectou uma diferença significativa (p<0,05) na 
eficiência quântica do fotossistema II. As plantas 
da Fase de produção que apresentaram uma 
EQF–II de 77,0%, diferentemente das Fases 
anteriores (79,9% e 79,8% para as Fases A e B), 
tiveram sua eficiência quântica afetada pelo 
estresse hídrico; esta constatação é confirmada 
por Taiz e Zeiger (2004), quando ressaltam que, 
normalmente, o estresse hídrico afeta a 
condutância estomática e, conseqüentemente, a 
atividade fotossintética. 

 A elevada significância (P<0,01) 
encontrada para o Fatorial versus Testemunha, 
aos 360 DAT (Tabela 2), confirma o efeito do 
estresse hídrico sobre a atividade fotossintética 
das plantas, no final da Fase de produção 

constatando-se, na Tabela 3, que cinco 
tratamentos tiveram uma diferença significativa 
quando comparados com a testemunha. É 
importante ressaltar, entretanto, que desses 
cinco tratamentos quatro lâminas se referem à 
Fase C (produção), evidenciando que o Cajueiro 
Anão Precoce, ao ser submetido a estresse 
hídrico durante o estádio de produção tem a sua 
eficiência quântica do fotossistema II afetada. 

Observou-se ainda que, apesar de 
estatisticamente só ser detectada diferença 
significativa em uma das épocas de avaliação, 
existe tendência de que, no final de cada estádio 
fenológico, os tratamentos que foram 
submetidos a um baixo suprimento hídrico, na 
respectiva Fase, apresentem uma EQF–II 
inferior aos demais. Constatou-se também que a 
testemunha teve uma eficiência quântica do 
fotossistema II, de 82,4% (Tabela 4), superando 
a média dos demais tratamentos, evidenciando 
que o estresse hídrico afeta a atividade 
fotossintética do Cajueiro Anão Precoce, 
mesmo que não se tenha detectado diferenças 
significativas em todos os contrastes estudados. 

Tabela 3. Valores de quadrado médio dos contrastes estudados para a Eficiência Quântica do Fotossistema II (EQF–II), 
aos 360 dias após o transplantio (DAT). Campina Grande, PB, 2007 

Valores de Quadrado 
MédioContrastes GL 

EQF–II (360 DAT) 
L1 (40% ETc) A vs Test. 1 0,00079350 NS

L2 (55% ETc) A vs Test. 1 0,00036817 NS

L3 (70% ETc) A vs Test. 1 0,00209067 *
L4 (85% ETc) A vs Test. 1 0,00074817 NS

L1 (40% ETc) B vs Test. 1 0,00126150 NS

L2 (55% ETc) B vs Test. 1 0,00081667 NS

L3 (70% ETc) B vs Test. 1 0,00068267 NS

L4 (85% ETc) B vs Test. 1 0,00132017 NS

L1 (40% ETc) C vs Test. 1 0,00350417 ** 
L2 (55% ETc) C vs Test. 1 0,00244017 * 
L3 (70% ETc) C vs Test. 1 0,00510417 ** 
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L4 (85% ETc) C vs Test. 1 0,00714150 ** 
Resíduo 24 0,00036933 

* Significativo (p < 0,05); ** Significativo (p < 0,01); NS não significativo, pelo 
teste F. 

Tabela 4. Médias da Eficiência Quântica do Fotossistema II (FV/FM), aos 360 dias após o transplantio (DAT). 
Campina Grande, PB, 2007 

Médias
EQF–II (360 DAT) Tratamentos 

% 

L1 (40% ETc) A 80,1 
L2 (55% ETc) A 80,8 
L3 (70% ETc) A 78,7 
L4 (85% ETc) A 80,2 
L1 (40% ETc) B 79,5 
L2 (55% ETc) B 80,1 
L3 (70% ETc) B 80,3 
L4 (85% ETc) B 79,4 
L1 (40% ETc) C 77,6 
L2 (55% ETc) C 78,4 
L3 (70% ETc) C 76,6 
L4 (85% ETc) C 75,5 
Test. (100% ETc) ABC 82,4 

 Verificou-se, através da Tabela 5 que, 
com relação à resistência estomática, não houve 
efeito significativo para o fator lâminas, mas se 
detectou diferença significativa (p<0,05) tanto 
para as Fases (F) como para a interação (L x F). 
Nota-se, a partir do desdobramento descrito na 
Tabela 6, que apenas as duas menores lâminas 
(40 e 55% de ETc), apresentaram diferenças 
significativas quando analisadas através do teste 
F. Considerando a lâmina de 40% da ETc, 
constatou-se que aos 360 DAT as plantas 

submetidas a estresse durante a produção, 

apresentou resistência estomática de 2,023 s cm-

1, ou seja, 2,14 e 2,49 vezes superior às plantas 
que foram estressadas durante as Fases A e B, 
respectivamente. Este comportamento se repetiu 
para a lâmina de 55% da ETc, em que, no final 
do ciclo, essas plantas superaram as que foram 
submetidas a estresse nas duas primeiras Fases, 
em cerca de 100%. 

Tabela 5. Resumo da análise de variância (ANAVA) para a resistência estomática aos 360 dias após o transplantio 
(DAT). Campina Grande, PB, 2007 

Valores de Quadrado Médio
Causa de variância GL RESIST. (360 DAT) 

Fase C
Lâminas (L) 3      0,04426944 NS

Fases (F) 2      0,75675278 * 
Interação (L x F) 6      0,45331944 * 
Fat. vs Test. 1      0,00013355 NS

Tratamentos (12)      0,36386368 
Blocos 2      0,07023333 
Resíduo 24      0,16971944 
CV (%)      33,59 

Médias
FATORES    

s cm-1

LÂMINAS (L) 
L1 (40% ETc)  1,259 
L2 (55% ETc)  1,122 
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L3 (70% ETc)  1,271 
L4 (85% ETc)  1,255 

FASES (F) 
A (inicial)  1,071 
B (floração)  1,092 
C (produção)  1,517 

* Significativo (p < 0,05); NS não significativo, pelo teste F 

 Esta constatação tem relação direta com 
o fato das medições terem sido realizadas no 
final do ciclo (360 DAT), em que as plantas que 
foram estressadas na Fase de produção ainda 
permaneciam em estresse. Castro Neto (2003) 
ressalta que considerando o comportamento da 
resistência estomática durante o período de 
déficit hídrico, constata-se que a resistência das 

folhas expostas ao sol é maior em períodos de 
irrigação sugerindo que, ao sair de um déficit 
hídrico, a planta começa com uma economia de 
água como forma de adaptação mas, ao 
continuar a irrigação, esta resistência tende a 
decrescer. 

Tabela 6. Desdobramento das médias para resistência estomática (RESIST) em s cm-1 para cada lâmina estudada 360 
dias após o transplantio (DAT). Campina Grande, PB, 2007 

médias seguidas de mesma letra na horizontal não diferem entre si (p < 0,05) 

Cairo (1995) e Taiz e Zeiger (2004), 
relatam que, com o fechamento dos estômatos 
durante o estresse hídrico, as plantas buscam 
diminuir sua perda de água por transpiração, 
resultando em perda d’água e diminuição do 
turgor, o que caracteriza o fechamento 
hidropassivo dos estômatos. Segundo, ainda, 
esses autores, tal situação também pode ocorrer 
através do fechamento hidroativo, que fecha os 
estômatos quando a folha inteira ou as raízes 
apresentam sinais de desidratação e depende de 
processos metabólicos nas células-guarda, em 
que o mecanismo de perda de água dessas 
células induz a uma saída de solutos.  

Ao estudarem o comportamento 
estomático da muda enxertada CCP 76, 
submetida a estresse hídrico, Cavalcanti Júnior
et al. (2003) constataram recuperação da 
condutância estomática dessas mudas quando 
reirrigadas, após serem submetidas a estresse 
hídrico, durante seis dias. Esta reidratação 
proporcionou uma pronunciada recuperação nos 
valores de condutância estomática já a partir de 
uma hora após a irrigação, mesmo se tendo feito 
as leituras ao meio-dia, hora adversa à abertura 

estomática. Esses resultados sugerem que o 
aumento do potencial da água no substrato por 
efeito da reidratação após o período de estresse, 
deve exercer um efeito sinalizador para uma 
maior abertura dos estômatos e um conseqüente 
aumento no fluxo transpiratório. 

4. CONCLUSÕES 

• A eficiência quântica do fotossistema II 
foi afetada apenas no final do ciclo, com 
as plantas estressadas durante a 
produção apresentando eficiência 
quântica (77,0%) inferior à testemunha 
(82,4%); 

• As plantas com lâmina de reposição com 
base em 40% da evapotranspiração da 
cultura (ETc), no final do ciclo, 
apresentaram resistência estomática de 

2,023 s cm-1, ou seja, 2,14 e 2,49 vezes 
superior às plantas que foram estressadas 
durante as Fases inicial de crescimento e 
de produção, respectivamente; 

FASES LÂMINAS (L)
A B C 

L1 (40% ETc) 0,943 b 0,810 b 2,023 a 
L2 (55% ETc) 0,853 b 0,840 b 1,673 a 
L3 (70% ETc) 1,326 a 1,256 a 1,230 a 
L4 (85% ETc) 1,163 a 1,463 a 1,140 a 
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