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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento do amendoim (Arachis 

hypogaea L.) variedade, Tatu Vermelho, submetido a diferentes lâminas de irrigação e 

adubação. O experimento foi conduzido no (CECA/UFAL), localizado no município de Rio 

Largo - AL. O delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados em esquema 

fatorial (4 x 2). Sendo os tratamentos  compostos de 4 níveis de irrigação, 50%, 75%, 100%  

125% da ETc e 2 adubações (mineral e  orgânica) com quatro repetições totalizando 32 

parcelas.  Avaliou-se: Massa seca da raiz (MSR), massa seca da parte aérea (MSPA), número 

de grãos (NG), produtividade de grãos (PG) e produtividade de grãos em vagem (PGV). O 

déficit hídrico causado pelas menores lâminas aplicadas acarretou na limitação do 

crescimento e desenvolvimento da planta, afetando sua produtividade.  

Palavras - Chave: Tatu Vermelho, água disponível, produção. 

 

ABSTRACT. The objective of this study was to evaluate the behavior of peanut (Arachis 

hypogaea L.) variety, Tatu Vermelho, subjected to different irrigation and fertilization. The 

experiment was carried out (CECA / UFAL), located in the Rio Largo city - AL.  The 

experimental design was randomized blocks in factorial (4 x 2). Being compounds treatments 

of 4 irrigation levels, 50%, 75%, 100% and 125% of ETc and 2 fertilizers (mineral and 

organic) with four replicates totaling 32 installments.  Were evaluated: root dry weight 

(RDW), dry matter of the aerial part (SDM), number of grains (NG), grain yield (GY) and 

productivity unshelled beans (GYP). The water deficit caused by lower applied blades 

resulted in controlling growth and development of the plant, affecting their productivity. 

Keywords: Tatu Red, water available, production. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Na agricultura irrigada é preciso conhecer os fatores determinantes no manejo da 

irrigação que interferem diretamente no maior ou menor consumo de água, no armazenamento 

da umidade do solo (LOPES et al., 2011). Por isso na agricultura irrigada, deve-se atribuir de 

maneira precisa as necessidades hídricas da cultura, de forma que não ocorra déficit ou 

excesso, assim como do momento mais adequado para proceder à irrigação, visando desta 

forma, maximizar a eficiência do uso da água (BILIBIO et al., 2010). 

Sendo o estresse hídrico um dos fatores que contribuem para a diminuição do 

rendimento, é extremamente importante entender o modo como as plantas respondem aos 

estresses abióticos (CUSTÓDIO et al., 2009). Na cultura do amendoim, a ocorrência de 

déficit hídrico nas fases de crescimento e desenvolvimento dos ginóforos e das vagens, 

acarreta decréscimo na produção, pela redução do número de vagens antes mesmo que pelo 

peso das mesmas e das sementes (BOOTE et al., 1976). Entretanto, alguns estudos sobre a 

supressão ou déficit hídrico vêm sendo desenvolvidos e aplicados por vários pesquisadores 

para a cultura do amendoim. AZEVEDO et al., (2014) estudando o manejo da irrigação, 

verificaram que a supressão da irrigação em qualquer momento durante o ciclo do amendoim 

inibiu o bom desenvolvimento de todos os componentes de produção da cultura. 

 ASSUNÇÃO & ESCOBEDO, (2009) afirmam que o período de florescimento é o mais 

sensível às exigências hídricas da cultura do amendoim e que o estresse hídrico pode afetar 

parcialmente a produtividade da cultura. 

 Neste contexto, o  objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento do amendoim 

(Arachis hypogaea L.) variedade, Tatu Vermelho, a diferentes lâminas de irrigação e 

adubação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O ensaio foi conduzido em casa de vegetação do Centro de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal de Alagoas (CECA/UFAL), situado no Município de Rio Largo-AL. O 

solo utilizado foi classificado como Latossolo Amarelo Coeso Argissólico com textura média 

argilosa. A variedade de amendoim estudada foi a Tatu vermelho. O delineamento 

experimental utilizado foi em blocos casualizados arranjados em esquema fatorial (4 x 2) com 

quatro repetições. Os tratamentos consistiram de quatro lâminas de irrigação:  50%, 75%, 
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100%  125% da ETc combinados com duas adubações, sendo uma química a base de NPK e a 

outra orgânica, usando-se esterco de gado e pó de serra.  

Utilizou-se vasos de polietileno com capacidade para 15 L que foram preenchidos com 

solo previamente peneirado e pesados mantendo-se peso fixo de 8,5 kg. Para a adubação 

química seguiu-se a recomendação do Instituto Agronômico de Pernambuco, aplicado-se a 

formulação 00-20-10 em fundação.  Já para os tratamentos de adubação orgânica utilizou-se 

20m3/ha de esterco composto por estrume de gado bovino curtido e pó de serra.  

As variáveis avaliadas foram: massa seca da raiz (MSR), massa seca da parte aérea 

(MSPA), número de grãos (NG), produtividade de grãos (PG) e produtividade de grãos em 

vagem (PGV).  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As lâminas de irrigação afetaram significativamente (p<0,5) todas as variáveis 

estudadas (Tabela 1). Para o fator adubação também houve efeito significativo (p < 0,05) na 

variável número de grãos. De acordo com as equações de regressão, o modelo que melhor 

ajustou-se aos dados para  a MSPA , MSR, NG, PG e NGV foi o quadrático. 

 Quanto à interação Lâminas de Irrigação x Adubação, não houve diferença significativa 

a 5% de probabilidade pelo teste F para todas as variáveis analisadas, indicando que nestas 

variáveis a aplicação das diferentes lâminas não é influenciada pelo tipo de adubação. 

Tabela 1. Resumo da análise de variância para: Massa seca da raiz (MSR) , Massa seca da parte aérea 

(MSPA), Número de grãos, (NG), Produtividade de grãos, (PG) e produção de grãos por vagens (PGV). 

 

ns: Não significativo a 5% de probabilidade pelo teste F;  **: Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F, *: 

Significativo a 5% de probabilidade pelo teste F. 

A cultivar Tatu vermelho se mostrou sensível ao déficit hídrico, apresentando reduções 

significativas na matéria seca das raízes (MSR) (Figura 1) onde pode-se observar que a 

diferença entre a lâmina mais baixa (50%ETc) e a mais alta (125%ETc) foi de 138,4% para o 

FV  QM 
  NG PG  

Lâminas de Irrigação (LM) 3 
 

120,88** 
 

170,99** 1342,46** 505,61**  

Adubação 1 43,52 ns 307,21ns 2278,125* 406,48ns 

Interação 3 13,36 ns 156,234ns 747,46 ns 178,66ns 

Resíduo 24 12,88 89,32 336,25 103,49 
CV % 31,26 25,62 27,55 30,18  
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tratamento com adubação química e 138,3% em relação a adubação orgânica. CORREIA et 

al., (2004) observou que o estresse, reduziu progressivo e significativamente a matéria seca 

das folhas e dos caules nas plantas de amendoim e determinou uma redução expressiva na 

produção de matéria seca total. 

Com relação a MSPA (Figura 1) podemos ver que a diferença entre a lâmina mais baixa 

(50%ETc) e a mais alta (125%ETc) foi de 150,9% para os tratamentos com adubação 

química, já na adubação orgânica foi de 209,6% entre as lâminas de 50%ETc para 100% ETc, 

já que houve uma redução de 14,8% na massa em relação a lâmina que manteve o solo em 

capacidade de campo (100% Et) e a que manteve o solo com excesso de água (125%Etc). 

Observando a linha de tendência na Figura 1 podemos observar que em todos os casos, 

com exceção da adubação orgânica na MSR, no qual apresentou um crescimento conforme 

aplicou-se maior quantidade de água, tendem a diminuir a MSR e MSPA quando aumenta a 

quantidade de água no solo em excesso. 

Avaliando as médias dos tratamentos de adubação obtivemos diferenças de 22,6% entre 

a adubação química e a adubação orgânica, em relação a MSR. Na MSPA encontrou-se uma 

diferença de 18,33% entre as adubações, se repetindo a superioridade da adubação química. 
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Figura 1. Massa seca da raiz e Massa seca da parte aérea de amendoim função das lâminas de irrigação com e  
adubação química (A1) e adubação orgânica (A2) aos 90 dias após o plantio . 

 
 

De acordo com FILGUEIRAS et al., (2012) o déficit hídrico na fase vegetativa gera 

efeito negativo na alocação de fitomassa, devido a redução da área fotoassimilatória. 

Foi observado no número de grãos (NG) (Figura 2) que, mantendo-se o solo com 

apenas 50% da ETc, obteve-se uma menor quantidade de grãos em relação aqueles 

tratamentos que aplicou-se 75%, 100%, 125%ETc, em relação a adubação química. Ainda 
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com relação a este componente de produção, quando se aplicou mais água, maior lâmina,  

houve uma  diferença de 92,3% quando comparado com a menor. O solo que recebeu a maior 

lâmina não prejudicou o número de grãos produzidos quando no tratamento foi usada a 

adubação química, diferentemente do encontrado na adubação orgânica, no qual a partir da 

lâmina aplicada para manter o solo com 75%ETc, acarretou na diminuição desse número, 

onde observa-se uma queda de  16,2% quando aplicou-se lâminas maiores. 
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Figura 2. Número de grãos de amendoim e Peso de 100 sementes em função das lâminas de irrigação com e  

adubação química (A1) e orgânica (A2) aos 90 dias após o plantio. 

 

Constatou-se  um aumento de   29%  nos resultados para o peso de 100 sementes na 

adubação química em relação a adubação orgânica que cresceu de maneira quadrática em 

função do aumento da lâmina de irrigação. Observa-se que o déficit hídrico ocasionou 

grandes perdas produtivas no amendoim, necessitando de condições favoráveis para atingir 

seu potencial ótimo de produtividade, como quantidade de água necessária para seu 

desenvolvimento e produção aliada a uma nutrição adequada.  

 
 

CONCLUSÕES 

 

As lâminas que  mantiveram o solo na capacidade de campo com reposição de 100% de 

água disponível favoreceu o crescimento e a produtividade do amendoim principalmente 

quando receberam a adubação mineral. 
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