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RESUMO: O desenvolvimento produtivo do feijoeiro na região Noroeste do estado do

Espírito Santo é altamente dependente do suprimento hídrico, isso se deve ao baixo

índice pluviométrico da região que geralmente ocorre de maio a outubro. O objetivo

desse  trabalho  foi  de  determinar  melhor  lâmina  de  água  na  produção  de  feijão  no

período de julho a outubro na região de Colatina - ES. O estudo foi desenvolvido no

Campo Experimental do Instituto Federal do Espírito Santo – IFES Campus Itapina,

avaliando as variedades de feijão Majestoso e valente. No entanto observou-se que  a

cultivar Valente necessita de volumes maiores de água em relação a cultivar Campeiro

para  manter  os  valores  de  ISNA favoráveis  para  a  cultura.  E  a  cultivar  Campeiro

apresentou também maiores produtividades em relação a cultivar valente com volumes

de água semelhantes.
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PRODUCTION OF CARIOCA BEAN PERFORMANCE UNDER DIFFERENT
WATER DEPTHS IN THE REGION SPIRIT OF THE STATE OF NORTHWEST

SANTO

ABSTRAT: The production of bean development in the state's northwestern part of the

Spirit is highly dependent on the water supply, this is due to low rainfall in the region

that usually occurs from May to October. The aim of this study was to determine best

water slide in bean production in the period from July to October in Colac region - ES.

The study was conducted in the Experimental Station of the Federal Institute of the

Holy  Spirit  -  IFES  Campus  Itapina,  evaluating  bean  varieties  Majestic  and  brave.

However  it  was  observed that  the  growing Valente require  larger  volumes of  water

relative  to  grow  Campeiro  to  maintain  favorable  ISNA values  for  culture.  And  to

cultivate Campeiro also showed higher yields compared to cultivate brave with similar

volumes of water.
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INTRODUÇÃO
O feijoeiro é uma espécie da família das leguminosas, apresentando ciclo médio de 90 a

100 dias e um sistema radicular superficial. (Inforzato et al., 1964). É uma importante

fonte de proteínas para populações de baixa renda e constitui um produto de destacada

importância nutricional, econômica e social (SOARES, 19960. A produção nacional na

safra 2014/15 foi de 3.338,4 mil toneladas plantado em 3.197,1 mil hectare atingindo

produtividade de 1.044 kg/há. (CONAB, 2015). Dependendo da região,  o plantio de

feijão é feito ao longo do ano, em três épocas, o “das águas”, “da seca” e ”inverno”

(EMBRAPA, 2005).  No estado do Espírito  Santo a produtividade foi de 813 kg/há,

foram plantados no estado cerca de 15,5 mil hectares, assim a produção  no estado na

safra 2014/15 chegou a 12,6 mil toneladas (CONAB 2015). Portanto o rendimento do

feijoeiro é bastante afetado pela condição hídrica do solo.  Deficiências de água, nas

diferentes fases do ciclo da cultura,  causam redução na produtividade em diferentes

proporções  sendo a  fases  de  floração e  de  desenvolvimento  da  vagem são as  mais

sensíveis à deficiência hídrica (EMBRAPA, 2005). Deste modo, a água é um elemento

essencial para o incremento da produção de feijão, razão pela qual seu uso deve ser

realizado para  que  se obtenha uma elevada produção e  altos  rendimentos,  exigindo

conhecimento  sobre  o  crescimento  das  culturas  e  seu  rendimento  em  diferentes

condições (Aragão et al., 2012). O presente trabalho teve o objetivo de determinar a

melhor lâmina de água na produção de feijão carioca da cultivar Valente e Majestoso no

período de julho a outubro na região noroeste do estado do Espírito Santo.

MATERIAL E METODO 

O experimento  foi  conduzido na  área  experimental  do  Instituto  Federal  do Espírito

Santo  –  IFES  Campus  Itapina.  O  solo  da  área  experimental  é  classificado  como

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico. Foi avaliados a variedades de feijão Majestoso

de ciclo normal (85-95 dias). A semeadura foi realizada mecanicamente, adotando-se o

espaçamento de 0,50 m entre fileiras e utilizando-se um número de 12 sementes por

metro  linear. Até  o  pleno  estabelecimento  da  cultura  (em  média  de  sete  dias),  a

irrigações foi realizada de forma uniforme em toda a área fazendo-se uso de quatro

aspersores instalados no espaçamento 18x18m, para uma emergência uniforme na área

experimental.  Após  o  pleno  estabelecimento  da  cultura,  lâminas  de  água  foram
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aplicadas  de  forma  diferenciada  utilizando  o  sistema  de  irrigação  com  um  único

aspersor – Fonte Pontual (“Point Source”) conforme metodologia descrita por OR e

HANKS (1991, 1992). Esse sistema composto por um aspersor tipo mini-canhão, marca

PLONA KS 1500, com diâmetro de bocal  de 16mm, trabalhando a uma pressão de

serviço de 40 KPa, localizado no centro da área plantada com feijão. 

Maluf et al.  (2001), utilizaram o índice de satisfação das necessidades de água

(ISNA) como principal  índice de zoneamento de riscos  climáticos  para a  cultura.do

feijão.  Definindo três categorias  para o índice:  favorável  ao cultivo (ISNA > 0,60);

intermediária  (ISNA entre  0,50  e  0,60)  e  desfavorável  (ISNA < 0,50).  O  consumo

relativo de água, representado pelo índice ETr/ETc, ou seja, indica a quantidade de água

que a planta consome

Os valores de precipitação pluvial efetiva para o dia  i (Pi) bem como a estimativa da

evapotranspiração  de  referência  do  dia  i (EToi)  foram  obtidos  por  uma  estação

meteorológica automática do IFES (EMAIFES).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Analisando o gráfico abaixo observa-se que para a cultivar valente se manter com o

índice  de  necessidade  de  água  (ISNA)  favorável  para  a  cultura  foram  necessários

volumes de água maiores que 199 mm. Os tratamentos que receberam volumes menores

forma a lâmina 06 que manteve com valor de ISNA com riscos de cultivo intermediário

com aproximadamente 166 mm, e as lâminas 07 e 08 que atingiram níveis desfavoráveis

ao cultivo com lâminas de água de 132, 4 mm e 94,4 mm respectivamente.
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Gráfico 01. Valores médios de Índice de satisfação da necessidade de água (ISNA) em

diferentes  fases  de  desenvolvimento  da  cultivar  Valente  com diferentes  lâminas  de

aplicação. 

As lâminas que receberam menores volumes de água e passaram por índices de ISNA

desfavoráveis  ou  intermediário  tiveram a  produtividade  comprometida  (Gráfico  02),

onde  a  lâmina  08  apresentou  a  menor  de  todas  produtividades,  próximo  de  0,8

toneladas, já as lâminas 06 e 07 produziram 2,1 e 2,0 toneladas, os demais tratamentos

que se mantiveram com valores de ISNA acima de 0,6 obtiveram produtividades entre

3,0 toneladas  (lâmina 04 e  05),  sendo que a  lâmina 01 obteve maior  produtividade

alcançando 3,8 toneladas sedo também a que mais recebeu água cerca de 327,7 mm.

Gráfico 02. Produtividade da cultivar Valente em relação a diferentes lâminas de água.
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Gráfico 03. Valores médios de Índice de satisfação da necessidade de água (ISNA) em

diferentes fases de desenvolvimento da cultivar Campeiro com diferentes lâminas de

aplicação de água.  

Já na cultivar campeiro em nenhuma das lâminas de água aplicada os valores de ISNA

ficaram abaixo de 0,6 (gráfico 03), ou seja, em todas as lâminas a cultura se manteve em

condições favoráveis para o desenvolvimento. 

Gráfico 04. Produtividade da cultivar Campeiro em relação a diferentes lâminas de 

água.

No entanto mesmo com poucas variações  nos valores  de ISNA pode-se observa no

Gráfico 04 que a produtividade variou chegando a produzir pouco mais de 4,0 toneladas

por  hectares  com 312 mm de água.  e  menor  produtividade  foi  de 0,5 toneladas  na

lâmina  08  com  volume  de  água  de  110  mm.  Porem  levantamento  da  Companhia

Nacional de Abastecimento (CONAB 2012) a produtividade média em áreas irrigadas

chega a 3,0 toneladas. Produtividade próxima a (2,9 toneladas)essa foi obtida na lâmina

06 com volume de 188 mm.

CONCLUSÃO 

Analisando os dados obtidos durante o ciclo da cultura pode-se concluir que a cultivar

Valente necessita de volume maior de água em relação a cultivar Campeiro para manter

o índice de satisfação da necessidade de água em níveis favoráveis para a cultura. A

cultivar  Campeiro  apresentou também maiores  produtividades  em relação a  cultivar

valente com volumes de água semelhantes.
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