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O cultivo feijão-caupi constitui um dos principais produtos da agricultura familiar brasileira, 

sendo produzido geralmente em cultivos de sequeiro, os quais propiciam a ocorrência de 

deficiência hídrica em algum estádio do desenvolvimento. Pela necessidade de se identificar 

genótipos mais adaptados ao déficit hídrico, bem como conhecer a ação de substâncias 

promotoras de tolerância a fatores de estresse, objetivou-se avaliar os teores de clorofila “a”, 

“b” e carotenoides e a disruptura celular de genótipos de feijão-caupi sob condições 

estressantes em embebições com nitrato de potássio. O experimento foi desenvolvido em 

laboratório de Ecofisiologia de plantas cultivadas, em que foram testados cinco potenciais 

osmóticos no substrato (0,0; -0,2; -0,4; -0,6 e -0,8 MPa) e três tratamentos de sementes (pré-

embebição em água destilada; pré-embebição em nitrato de potássio e sem pré-embebição) 

em três genótipos de feijão-caupi (BRS Itaim, BRS Aracê, BRS Potengi) para avaliação dos 

pigmentos fotossintéticos. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 

quatro repetições e 50 sementes por repetição. Os dados obtidos das avaliações foram 

submetidos à análise de variância (teste F a 5%) e, nos casos de significância, foi realizada 

análise de regressão para o fator de natureza quantitativa. A embebição das sementes em 

solução de nitrato de potássio pode ser utilizada na indução de tolerância ao déficit hídrico, 

constatando-se que a embebição em nitrato de potássio e a alta concentração do potencial 

osmótico reduziram a concentração de pigmentos fotossintéticos, o potencial osmótico foliar e 

o aumento da disruptura da membrana celular na cultivar BRS Itaim.  
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