
 

 
EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA DO FEIJOEIRO IRRIGADO: 

INFLUÊNCIA DO SISTEMA DE PREPARO DO SOLO1. 

Gerson Araujo de Medeiros2; Luiz Antonio Daniel3 & José Ricardo Freitas Lucarelli4

RESUMO   A eficiência do uso da água (EUA) permite avaliar os efeitos do manejo da água, do 
solo e da planta sobre a demanda hídrica e a produção da cultura. O objetivo do presente trabalho 
foi avaliar a influência do sistema de preparo do solo sobre a EUA do feijoeiro irrigado. O 
experimento foi conduzido em parcelas na Faculdade de Engenharia Agrícola - UNICAMP, no 
período de setembro a novembro de 1999. O manejo do solo nessas parcelas foi o mesmo durante 
um período de oito anos e correspondeu aos seguintes sistemas de preparo: escarificador (Esc), 
arado de disco (Ad) e rotavação (Er). A evapotranspiração foi determinada a partir do balanço 
hídrico de campo. O consumo total de água foi próximo entre os tratamentos atingindo 336, 350 e 
335 mm para Esc, Ad e Er, respectivamente. Todavia, foi observado um efeito significativo do 
sistema de preparo do solo sobre a produção e a EUA do feijoeiro irrigado, destacando-se 
significativamente o tratamento Esc (P < 0,05), o qual alcançou 2.846 kg ha-1 e 0,753 kg m-3, 
respectivamente, enquanto Ad e Er atingiram 2.501 kg ha-1 e 0,632 kg m-3, 2.446 kg ha-1 e 0,645 kg 
m-3 respectivamente. 

ABSTRACT   Water use efficiency (WUE) permits to evaluate the effect of water, soil and plant 
management on water consumption and yield of crop. The aim of this research was to determine the 
influence of soil tillage on WUE for irrigated beans. The experiment was realized in plots located at 
Faculdade de Engenharia Agrícola of UNICAMP, in September to December period of 1999. The 
crop production system was the same during eight year with the following soil tillage systems: 
chisel ploughing (Esc), disk ploughing (Ad) and revolving hoe (Er). The evapotranspiration was 
determined from water balance on field conditions. The total water consumption was very similar 
and reached 336, 350 and 335 mm to chisel ploughing, disk ploughing and revolving hoe, 
respectively. However it was observed a significative effect of soil tillage on yield and water use 
efficiency among treatments. The yield and WUE of irrigated beans in the Esc treatment was 
significative (P<0.05) and reached 2,519 kg ha-1 and 0.753 kg m-3; while Ad and Er treatments 
attained 2,213 kg ha-1 and 0.632 kg m-3, 2,164 kg ha-1 and 0.645 kg m-3 respectively. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Um dos principais impactos ambientais da agricultura irrigada está relacionado ao volume de 

água doce captado para o suprimento das necessidades hídricas das culturas, correspondendo a 

aproximadamente 63% de toda a demanda desse recurso natural no Brasil (ANA, 2002). Por outro 

lado, a intensificação do uso da terra pelo emprego de técnicas como a irrigação tem proporcionado 

o aumento anual do número de safras, redução dos riscos do empreendimento e melhorias na 

produtividade (Arruda et al., 1994), contribuindo sobremaneira para a produção de alimentos e 

dinamizando a economia. 

Práticas agrícolas e técnicas conservativas do uso da água na agricultura irrigada assumem, 

portanto, considerável importância, seja para economizar os recursos hídricos, seja para otimizar a 

eficiência do seu uso (Medeiros, 2002). 

Nesse aspecto, a eficiência do uso da água (EUA), a qual é a relação entre a produção de 

grãos e o volume de água utilizado pela cultura durante todo o seu ciclo, fornece um modo simples 

de avaliar se a produção está sendo limitada pelo suprimento de água ou por outros fatores (Angus e 

Herwaarden, 2001). Conseqüentemente, constitui-se num dos parâmetros mais adequados para se 

aferir o efeito de práticas agrícolas e a condução da cultura sobre o uso consuntivo e produção final 

de grãos, sendo uma informação importante para órgãos gerenciadores de recursos hídricos e 

agricultores.  

O aumento da eficiência do uso da água está relacionado com o manejo do solo, pois este 

afeta o processo de evapotranspiração por modificar a energia disponível, a disponibilidade de água 

ao longo do perfil do solo e a taxa de troca de vapor entre o solo e a atmosfera (Hatfield et al., 

2001).  

Diversos autores têm avaliado a eficiência do uso da água para uma variedade de culturas 

submetidas a diferentes manejos de água, solo e planta, entre as quais o feijoeiro (Tennakoon e 

Milroy, 2003; Karam et al. 2003; Medeiros et al., 2003a; Stone e Moreira, 2000; Walley et al., 

1999, Azooz e Arshad, 1998; Sharrat, 1998; Calvache et al., 1997; Aase e Pikul, 1995; Barros e 

Hanks, 1993; Tanaka, 1990), comprovando que o manejo desses recursos naturais exerce 

influências diretas e indiretas sobre a EUA. 

A influência dos sistemas de preparo sobre a degradação do solo e suas características físico-

hídricas e sobre o desenvolvimento e a produtividade das culturas tem sido predominantemente 

estudada em condições de cultivo das águas. Poucos estudos, porém, direcionam para o efeito do 

manejo do solo sobre o desempenho e consumo de água das plantas, incluindo o feijoeiro, sob 

condições irrigadas, tampouco em áreas manejadas da mesma forma após um período de anos 

suficiente para que as modificações tenham sido impostas. 
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O objetivo do presente trabalho foi o de avaliar o efeito dos sistemas de preparo do solo sobre 

a eficiência do uso da água para a cultura do feijoeiro irrigado, semeado em Latossolo vermelho, na 

cidade de Campinas - SP. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Local do experimento e seu histórico  

O trabalho foi desenvolvido na área de pesquisa em Conservação do Solo e Água da 

Faculdade de Engenharia Agrícola (FEAGRI), da Universidade Estadual de Campinas - SP, 

longitude 47o 05´ W, latitude 22o 54´ S e altitude média de 606 m. 

O solo da área foi classificado como Latossolo roxo distrófico, textura argilosa, Unidade 

Barão Geraldo (Oliveira e Rotta, 1979). Na atual classificação brasileira de solos corresponde ao 

Latossolo vermelho distroférrico, segundo EMBRAPA (1999). 

Em tal área, construíram-se, em 1986, oito talhões coletores de solo e água (Figura 1), cada 

qual com uma área útil de 600 m², sendo 30 m de comprimento de rampa por uma soleira 

concentradora de 20 m de largura, localizados no terço médio de uma encosta com 9% de declive, 

orientação Norte-Sul e exposição Oeste (Daniel et al., 1997).  

Nos anos agrícolas de 1986/87, 1987/88, 1988/89 e 1989/90 foram feitas subsolagens a 0,50 

m de profundidade, semeando-se crotalária, milho, soja e milho, respectivamente, em todas as 

parcelas. No período de 1990 a 1998, somente a cultura do milho foi semeada em sete dos oito 

talhões, trabalhados sob os seguintes sistemas de preparo do solo, de acordo com informações 

fornecidas pelo Prof. Dr. Luiz Antonio Daniel5: 

 

a) sistema convencional com grade aradora: realiza-se uma gradagem pesada a 0,20 m de 

profundidade, com grade de 16 discos de 24” e uma outra gradagem pesada, seguida de uma 

gradagem de destorroamento/nivelamento na época da semeadura; 

b) sistema alternado de equipamentos: alterna-se, anualmente, o equipamento utilizado no 

preparo, repetindo-o a cada quatro anos. A seguinte seqüência é utilizada: preparo com grade 

aradora no primeiro ano, seguindo-se de arado de disco, arado de aiveca, e escarificador nos 

demais anos. No presente ensaio, o equipamento utilizado no preparo foi o arado de aiveca; 

 

                                                 
5 Professor aposentado da Universidade Estadual de Campinas, idealizador e responsável pela realização e 

desenvolvimento de ensaios na área experimental de Conservação de Água e Solo da Faculdade de Engenharia 
Agrícola, desde 1986. 
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(Foto cedida pelo Eng. José Ricardo Freitas Lucarelli, 1997) 

Figura 1. Vista aérea das parcelas experimentais, destacando-se os seguintes sistemas: T1, 

convencional com grade aradora; T2, alternado de equipamentos; T3, reduzido com escarificador; 

T4, plantio direto; T5, convencional com arado de disco; T6, talhão roçado; T7, talhão mobilizado 

“morro abaixo”; T8, enxada rotativa. 

 

c) sistema arado escarificador: realiza-se a operação com escarificador de cinco hastes 

flexíveis a 0,30 m de profundidade, seguida de uma gradagem leve de 

destorroamento/nivelamento; 

d) sistema de plantio direto: aplica-se herbicida antes da semeadura, realizando-se uma roçada 

dez dias depois. Efetua-se semeadura com semeadora adubadora para sistema de plantio direto, 

sem mobilização prévia do solo; 

e)  sistema convencional com arado de disco: utiliza-se arado reversível de três discos de 26” 

com uma aração de incorporação a 0,20 m de profundidade. À época de semeadura, realiza-se 

uma segunda aração a 0,25 m de profundidade, seguida de duas gradagens leves para 

destorroamento e nivelamento; 

f) talhão roçado sem mobilização: parcela utilizada como testemunha de área sem nenhum 

tipo de mobilização do solo, ou seja, sua vegetação espontânea, predominantemente capim-

colonião, é controlada por uma roçada inicial e posteriormente deixada em pousio durante todo 

o período; 
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g) talhão mobilizado “morro abaixo” com arado de disco: essa parcela serve como tratamento 

para a possível erosão máxima causada pelo preparo de solo com arado reversível de três discos 

de 26”, com aração no sentido da pendente, o mesmo ocorrendo com a aração e as gradagens de 

destorroamento e nivelamento prévias à semeadura; 

h) sistema enxada rotativa: o preparo do solo foi realizado com uma única operação de 

rotavação a 0,18 m de profundidade, com uma enxada rotativa de rotor fixo, cuja operação 

provoca a incorporação de inços, destorroamento e nivelamento. 

 

O uso contínuo destes oito distintos sistemas levou à diferenciação na perda de sedimentos, 

formação da camada compactada e taxa de infiltração, estabilidade e distribuição dos agregados, 

matéria orgânica e nutrientes entre outras. (Daniel et al., 1996, Lucarelli, 1997, Medeiros et al., 

2003b) 

 

2.2. Instalação e desenvolvimento do ensaio 

Os sistemas de preparo do solo selecionados para a análise do consumo de água e produção 

do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.), variedade IAC Carioca, foram o sistema escarificador, o 

sistema enxada rotativa e o sistema de preparo convencional com arado de disco. No dia 27 de 

agosto, teve início o preparo do solo em toda a área experimental, sendo o plantio e a adubação 

realizados no dia 31 de agosto, com semeadora de precisão, obtendo-se uma população final de 

aproximadamente 25 plantas m-2 após a emergência, a qual ocorreu no dia 7 de setembro em todos 

os tratamentos. 

O florescimento ocorreu aos 39 dias após a emergência (DAE), a qual se deu no dia 16 de 

outubro, em todos os tratamentos avaliados, tal como verificaram Medeiros et al. (2000). 

Encerrou-se o ensaio aos 81 DAE, 27 de novembro de 1999, procedendo-se, então, ao início 

da colheita no tratamento de sistema de preparo do solo rotavação. A colheita nos demais 

tratamentos ocorreu aos 85 DAE (1o de dezembro de 1999). 

 

2.3. Sistema e manejo de irrigação 

No presente trabalho, o enfoque principal foi a influência do sistema de preparo e manejo do 

solo sobre o consumo de água do feijoeiro. Um dos fatores que afetam a produção é a uniformidade 

de aplicação de água do sistema de irrigação (Bresler e Dagan, 1988). Por esse motivo, escolheu-se 

um sistema de irrigação localizada por não sofrer redução de sua uniformidade devido à ação do 

vento e por eliminar a influência da interceptação de água pela cultura no balanço hídrico. 
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O sistema de irrigação por gotejamento utilizado foi o tubo gotejador Streamline SL 80, da 

Netafim®, com diâmetro interno de 0,0159 m, gotejadores espaçados em 0,3 m e vazão de 1,49 L h-

1 para uma pressão de serviço de 8,5 m. Instalou-se uma linha de tubo gotejador de 20 m por linha 

de cultura, perfazendo um total de 60 tubos gotejadores por parcela, espaçados de 0,50 m. O 

coeficiente de uniformidade de aplicação de água foi de 91% e a vazão média do gotejador, 1,06 L 

h-1, o que corresponde a uma lâmina média de 7,1 mm h-1. 

O manejo nas parcelas correspondentes aos sistemas de preparo do solo rotavação, 

convencional com arado de disco e escarificador consistiu em irrigar de forma a impedir que a 

tensão de água no solo, controlada por tensiômetros, excedesse a um valor de 50 kPa a 0,15 m de 

profundidade, segundo recomendação de alguns autores para essa cultura no Estado de São Paulo 

(Pires et al., 1991; Libardi e Saad, 1994). A quantidade aplicada elevou a umidade no perfil até a 

capacidade de campo. A frente de molhamento foi monitorada por tensiômetros instalados nas 

seguintes profundidades: 0,15, 0,30 e 0,50 m. As leituras de tensão de água no solo foram efetuadas 

com tensímetro digital de punção, cujo funcionamento foi descrito por Marthaler et al. (1983). 

 

2.4. Balanço hídrico de campo 

2.4.1. Armazenamento da água no solo 

A variação do armazenamento de água no solo, até a profundidade de 0,50 m, foi determinada 

a partir dos perfis consecutivos de umidade, obtida entre duas irrigações, ao longo do ciclo do 

feijoeiro. 

Determinou-se a umidade do solo por meio do método gravimétrico, com base em amostras 

de solo coletadas com trado em intervalos de profundidades de 0,1 m, desde a superfície até 0,50 m, 

com três repetições casualizadas por tratamento e a 0,1 m da linha de cultura. 

A estimativa do armazenamento de água no solo (A) foi realizada por: 

 

zA Δθ=                                                                                                                               (1) 

em que, θ  é a umidade média do perfil do solo [cm3 cm-3]. 

A variação de armazenamento (ΔA) num intervalo de tempo Δt = t1 - t0 foi determinada por: 

 

ΔA A A= −1 0                                                                                                                        (2) 

em que, A0, A1 são o armazenamento de água no solo nos tempos considerados (mm). 
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2.4.2. Drenagem profunda 

O termo drenagem profunda foi determinado pela equação de Darcy (Reichardt e Timm, 

2004): 

 

( )
z
HksD
Δ
Δ

θ−=                                                                                                                    (3) 

em que, Ds é a densidade de fluxo de água [cm3 cm-2 s-1], k(θ) a condutividade hidráulica do solo, e 

ΔH Δz-1 o gradiente de potencial [cm cm-1] 
 

A condutividade hidráulica do solo k(θ) em função de sua umidade em base volume (θ) foi 

determinada pela equação desenvolvida por Van Genutchen (1980), na qual o autor relaciona a 

condutividade hidráulica relativa, kr, à curva característica de água no solo, com base no modelo de 

Mualen (1976). Para o cálculo de k(θ), foi utilizado o programa desenvolvido por Dourado Neto et 

al. (1990). O procedimento inclui o ajuste de curvas entre a umidade do solo (θ) e o potencial 

matricial h, conforme a seguinte equação: 

 

( )
mn)(1

rs
r

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ αψ+

θ−θ
+θ=θ                                                                                                          (4) 

em que, θ é a umidade volumétrica do solo [cm3 cm-3]; ψ é o módulo do potencial matricial 

correspondente à umidade volumétrica θ [cm de água]; θs é a umidade volumétrica do solo na 

saturação [cm3 cm-3]; θr é a umidade volumétrica residual correspondente ao potencial de 15.000 

cm de água [cm3 cm-3]; e α, m, n são parâmetros do solo obtidos através de regressão não linear. 

 

A condutividade hidráulica relativa foi calculada por: 

 
2m

m
1
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⎝
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⎞
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⎛
−−=                                                                                                    (5) 

em que, W é uma unidade adimensional, dada pela equação: 

 

( )
( )ro

r
θ−θ
θ−θ

=W                                                                                                                       (6) 

sendo m, n, θr e θo os mesmos parâmetros estimados pelo modelo de Van Genutchen (1980). 
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A condutividade hidráulica do solo, k(θ), é finalmente calculada pela seguinte expressão: 

 

fskrk)(k =θ                                                                                                                         (7) 

 

A condutividade hidráulica saturada de campo (kfs), a 0,40 m de profundidade, foi levantada 

em condições de campo por meio do permeâmetro de Guelph, realizando-se 11 repetições por 

tratamento. 

O gradiente hidráulico foi monitorado por baterias de tensiômetros a 0,3 e 0,5 m de 

profundidade. 

O manejo de água adotado foi conservativo, com aplicação controlada, o que possibilitou o 

uso do modelo de Van Genutchen (1980) para a estimativa da drenagem profunda. 

 

2.4.3. Evapotranspiração 

Esse parâmetro foi estimado pela técnica do balanço hídrico de campo, cuja forma 

simplificada para uma camada de profundidade z e um intervalo de tempo Δt é descrita por 

Reichardt e Timm (2004), como: 

 

AETQeDsIP Δ=−−±+                                                                                                  

(8) 

em que, P é a precipitação [mm]; I a irrigação [mm]; Ds a drenagem profunda [mm]; Qe o 

escoamento superficial [mm]; ET a evapotranspiração [mm]; ΔA a variação de armazenamento de 

água no solo [mm]. 

 

No cálculo de ET, nas condições de campo, o balanço hídrico foi realizado num volume de 

controle de 0,40 m de profundidade, já que vários autores encontraram mais de 90% das raízes do 

feijoeiro concentrando-se nessa camada (Pires et al., 1991; Stone e Pereira, 1994; Wutke et al., 

2000, entre outros). 

 

2.5. Produção final 

A produção foi analisada a partir de amostras colhidas em seis sub parcelas por tratamento. 

Cada subparcela possuía uma área de 9 m2, tamanho esse utilizado por outros autores para a análise 

da produção final do feijoeiro (Medeiros et al., 2001; Stone e Silveira, 1999; Wutke et al., 2000). 
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2.6. Eficiência do uso da água 

Finalmente, calculou-se a eficiência do uso da água de duas formas. A primeira, baseada na 

produção de grãos (Hatfield et al., 2001), por meio da seguinte relação: 

 

ET
YEUAg =                                                                                                                           (9) 

em que EUAg é a eficiência do uso da água (kg m-3); Y é a produção da cultura, calculada a partir 

da produção de grãos secos do feijoeiro (g m-2) e ET é a evapotranspiração da cultura (mm). 

 

A segunda, a partir da matéria seca total da parte aérea da cultura (Hatfield et al., 2001): 

 

ET
MSEUA MS =                                                                                                                      (10) 

em que EUAMS é a eficiência do uso da água (kg m-3); MS é a matéria seca total da parte aérea do 

feijoeiro (g m-2) e ET é a evapotranspiração da cultura (mm). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Condições climáticas durante o ensaio 

Os resultados dos principais elementos climáticos ocorridos durante o ensaio (08/09/1999 a 

06/12/1999) encontram-se na Figura 2. Durante o ensaio, a precipitação foi escassa, acumulando 

203 mm. Em setembro, as chuvas totalizaram 75,6 mm, correspondendo a 37% da precipitação 

verificada em todo o ciclo, e ocorreram somente nos oito primeiros dias após a emergência da 

cultura, de 8 a 15 de setembro. 

Em outubro, durante o qual transcorreu o florescimento e início da formação de vagens, a 

precipitação foi apenas de 29,4 mm, ou 14% do total verificado ao longo de todo o ciclo. Já em 

novembro, observou-se o maior volume de chuvas ao longo do ensaio, 98 mm, correspondendo a 

48% do total. Contudo, 39,6 mm ou aproximadamente 20% do total precipitado, ocorreram nos 

últimos 10 dias do experimento, quando a cultura já se apresentava senescente. 

A temperatura média no período do ensaio foi de 22,2 oC, sendo a média das temperaturas 

máximas de 28,3 oC e a média das mínimas de 16,2 oC. Para as condições normais de Campinas 

(1961 a 1990), no período de setembro a novembro, a temperatura média é de 22 oC, sendo a média 

das temperaturas máximas de 27,9 oC e a média das mínimas de 16,2 oC, de acordo com dados 

fornecidos pelo Centro de Ecofisiologia e Biofísica do IAC. 
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Figura 2. Parâmetros climáticos verificados durante o ensaio do feijoeiro irrigado: temperatura 

máxima (Temp.Máxima) e mínima (Temp.Mínima), evapotranspiração de referência (ETo), e 

precipitação, em Campinas – SP, no período de 8 de setembro a 6 de dezembro de 1999. 

 

Em termos de umidade relativa, nos meses de setembro e outubro obtiveram-se valores 

médios de 56% e 64% respectivamente, enquanto os valores normais (1961 a 1990) são de 65,5% e 

69,2%, respectivamente, para os mesmos meses citados. 

A evapotranspiração de referência (ETo), calculada pela equação de Penman-Monteith 

modificada pela FAO (Allen et al., 1998), totalizou 430 mm e apresentou um valor médio diário de 

4,7 mm dia-1. 
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O período em que ocorreu a maior demanda evaporativa média para um período de cinco dias 

deu-se de 28 de outubro a 1o de novembro, ou 51 a 55 DAE, quando se atingiu 5,9 mm dia-1. 

Durante esse período, a cultura se encontrava na fase de formação de vagens. Assim, a época 

durante a qual transcorreu o ciclo do feijoeiro caracterizou-se por apresentar demandas evaporativas 

altas, déficit hídrico em todos os meses avaliados e má distribuição de chuvas no tempo. 

Conseqüentemente, as condições climáticas no período em que se desenvolveu o experimento 

possivelmente não teriam permitido uma produção econômica da cultura do feijoeiro, sem o 

emprego da irrigação. 

 

3.2. Produção 

Observou-se uma diferença significativa na produção de grãos do feijoeiro irrigado submetido 

ao sistema de preparo do solo escarificador em relação aos sistemas arado de disco e rotavação, os 

quais não diferiram significativamente entre si (P < 0,05). As produções finais atingidas por esses 

sistemas foram de 2.846 kg ha-1, 2.501 kg ha-1 e 2.446 kg ha-1 respectivamente para os tratamentos 

Esc, Ad e Er respectivamente, considerando-se a umidade de grãos de 13%. 

 Os valores de produção alcançados pelos quatro tratamentos são comparáveis às mais 

elevadas produções registradas para cultivos irrigados do feijoeiro por outros autores, como Silveira 

et al. (2001) (cv Aporé), Medeiros et al. (2000) (cv IAC Carioca), Wutke et al. (2000) (cv IAC 

Carioca), dentre outros, demonstrando manejo adequado de irrigação e tratos culturais. 

 

3.3. Balanço hídrico de campo 

3.3.1. Balanço hídrico e eficiência do uso da água 

O balanço hídrico de campo foi realizado nos tratamentos de sistema de preparo do solo 

escarificador, convencional com arado de disco e enxada rotativa, em que foram escolhidos 

períodos nos quais as perdas de água por drenagem profunda não fossem significativas, se 

comparadas às outras componentes desse balanço. Em alguns períodos, como 4 a 9 DAE e 62 a 68 

DAE, ocorreram chuvas que impossibilitaram uma estimativa acurada dos fluxos de água 

subterrânea. Neles, considerou-se a evapotranspiração como sendo igual à evapotranspiração de 

referência. 

O início do balanço foi a partir de 6 DAE (13 de setembro) e se prolongou até 78 DAE (24 de 

novembro). 

Os baixos valores de precipitação ocorridos durante a maior parte do ensaio fizeram com que 

a principal contribuição de água para a planta fosse pela irrigação. 
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Os consumos totais de água observados nos tratamentos foram semelhantes, sendo de 336, 

350 e 335 mm, respectivamente, para escarificador, convencional com arado de disco e enxada 

rotativa. 

A Tabela 1 apresenta os resultados da conversão do consumo de água da cultura em matéria 

seca e produção de grãos para os tratamentos de sistema de preparo do solo avaliados. 

 

Tabela 1. Eficiência do uso da água da biomassa e da matéria seca de grãos do feijoeiro irrigado 

submetido aos sistemas de preparo do solo escarificador, arado de disco e enxada rotativa, em 

Campinas -SP, no ano de 1999. 

Tratamento Evapotranspiração  Produção Eficiência do uso da água 

   Grãos Biomassa Grãos Biomassa 

 ------mm------  ----------kg ha-1---------- ----------kg m-3---------- 

Escarificador 336  2.519a 4.816a 0,753a 1,44a 

Arado disco 350  2.213b 4.870a 0,632b 1,39a 

Enx. Rotativa 335  2.164b 4.895a 0,645b 1,46a 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de diferenças mínimas significativas a 5% 

 
Apesar de o consumo de água ter sido semelhante, a diferença significativa na produção 

entre os tratamentos sob o mesmo manejo de irrigação levou a uma eficiência do uso da água 

significativamente maior do sistema de preparo do solo escarificador em relação ao convencional 

com arado de disco e enxada rotativa. Tais valores de eficiência do uso da água estão acima do 

recomendado para o feijoeiro por Doorenbos e Kassan (1979), na ordem de 0,30 a 0,60 kg m-3 para 

grãos com teor de 10% de umidade. 

Barros e Hanks (1993) encontraram valores máximos de 0,65 kg m-3 e 0,75 kg m-3 para a 

eficiência do uso da água com base na matéria seca de grãos, enquanto para a eficiência do uso da 

água, baseada na biomassa, observou-se 1,17 e 1,41 kg m-3 para os tratamentos com solo nu e 

cobertura morta respectivamente.  

Calvache et al. (1997) obtiveram uma eficiência do uso da água do feijoeiro, cv. INIAP 

4040, que variou de 0,46 a 0,92 kg m-3 em tratamento com lâminas diferentes de irrigação e 

dosagens de nitrogênio. 

A densidade de plantio não influenciou a eficiência do uso da água do feijoeiro, conforme 

Medeiros et al. (2003a). Os valores alcançados de EUA por esses autores foram de 0,630 e 0,693 kg 

m-3 para os tratamentos 14 e 28 plantas m-2, e de 1,38 e 1,49 kg m-3 quando baseado na produção de 

biomassa para esses mesmos tratamentos de densidade de semeadura. A produção por planta foi o 
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dobro no tratamento de menor densidade de semeadura em relação ao de 28 plantas m-2, 

compensando a diferença de população e elevando a eficiência do uso da água. 

Portanto, os valores de eficiência do uso da água apresentados no presente estudo estão 

dentro da faixa encontrada em outros experimentos de feijoeiro irrigado. 

Neste ensaio, os valores próximos de consumo de água entre os diferentes tratamentos e a 

magnitude dos valores de produção alcançados corroboram a hipótese de que o manejo de irrigação 

foi adequado e não influenciou os resultados entre os tratamentos, evidenciando que as variações 

encontradas devem estar relacionadas a efeitos provocados pelos sistemas de preparo do solo. 

 

4. CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos permitem concluir que a eficiência do uso da água foi um parâmetro 

sensível a mudanças no manejo do solo, sendo um indicador da sustentabilidade da produção 

agrícola e conservação dos recursos naturais, notadamente a água. 

O tratamento conservacionista escarificador demonstrou que exerceu um efeito positivo no 

uso da água do feijoeiro, semeado sob condições irrigadas. 
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