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O melhoramento de plantas contribui de maneira significativa para o progresso da cultura do 

feijoeiro elevando seu potencial produtivo, no entanto, os estresses bióticos e abióticos, além de 

outras situações inerentes ao cultivo desta leguminosa, são fatores que restringem o potencial 

genético das cultivares. Entre os estresses abióticos, a condição de seca é uma das mais agressivas à 

cultura, sendo responsável pelo decréscimo acentuado da produção de grãos. Diante disso, o 

trabalho teve como objetivo avaliar dez genótipos de feijoeiro quanto aos caracteres fisiológicos e 

produtivos. O delineamento experimental foi de blocos casualizados, com parcelas subdivididas e 

três repetições. As parcelas constaram de dois tratamentos hídricos: irrigado e com déficit hídrico a 

partir do estádio R5 (Pré-floração) e, as subparcelas constituídas pelos genótipos (FT-Paulistinha, 

Carioca Precoce, SER 16, SXB 410, IAC Imperador, H96A31-P2-1-1-1-1, SEN 92, LP 0890, 

BRSMG Majestoso e SEA 5). Cada subparcela foi constituída por uma linha de 2,00 m de 

comprimento com 0,5 m entrelinhas e 13 plantas por metro. A irrigação constou de duas aplicações 

diárias com duração de seis minutos e vazão de 0,90 L h
-1

. Após 36 dias da supressão hídrica, foi 

realizada a avaliação da temperatura foliar (Termômetro Infra-vermelho) e do índice relativo de 

clorofila (SPAD – 502) e, na maturidade fisiológica, foi avaliada a massa de mil grãos e a 

produtividade. As avaliações fisiológicas foram realizadas no momento em que o potencial 

matricial do solo encontrava-se próximo a -199 kPa, aliado a acentuada senescência e abscisão 

foliar. Pelos resultados obtidos, pôde-se observar efeito significativo com relação ao tratamento 

hídrico para todos os caracteres avaliados, confirmando a eficiência dos tratamentos hídricos 

aplicados no experimento. Foi também possível observar efeitos significativos de genótipos e para a 

interação genótipo x tratamento hídrico com relação ao índice relativo de clorofila, massa de mil 

grãos e produtividade. O déficit hídrico aplicado na fase de pré-florescimento da cultura fez com 

que ocorresse aumento na temperatura foliar e diminuição no índice relativo de clorofila, reduzindo 

assim a massa de mil grãos e a produtividade. Foi observada uma redução na produtividade média, 

de 135g no tratamento irrigado para 86g no tratamento submetido ao déficit hídrico. Os genótipos 

SEA 5, IAC Imperador Carioca Precoce, BRSMG Majestoso e SER 16 não apresentaram diferença 

significativa entre os tratamentos hídricos quanto a produtividade de grãos, com reduções de 7,08%, 

11,76%, 24,07%, 24,39% e 25,78%, respectivamente, enquanto que, os demais genótipos, 

apresentaram redução na produtividade superior a 36%. Sendo assim, estes cinco genótipos com os 

melhores desempenhos produtivos serão incluídos nos blocos de cruzamentos para desenvolvimento 

de populações visando a tolerância à seca. 
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