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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi estudar o crescimento de plantas jovens de Crotalaria 
juncea L. submetidas ao déficit hídrico. O experimento foi realizado em condições de 
casa de vegetação na Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Federal da 
Grande Dourados, no período de abril a junho de 2014. O delineamento 
experimental foi inteiramente casualizado (DIC) e os tratamentos em esquema 
fatorial (restrição hídrica x tempo de exposição), com quatro repetições. No fator 
restrição hídrica, estudou-se dois regimes hídricos (controle e suspensão da água) 
e, no fator tempo, diferentes dias após a exposição (zero, 03, 06, 09, 12, 15). A 
suspensão da água foi iniciada aos 25 dias após emergência das plantas, sendo no 
controle adotado uma capacidade de campo (cc) de 80%. Avaliou-se número de 
folhas, altura das plantas, diâmetro do coleto, comprimento da raiz, clorofila, teor 
relativo de água nas folhas e massa seca de folhas, caule e raiz. Os dados foram 
submetidos à ANOVA e regressão polinomial. Plantas de C. juncea apresentaram 
um crescimento e desenvolvimento linear reduzido no déficit hídrico, exceto os 
parâmetros relativos ao sistema radicular, quando comparado ao controle (80%cc). 
A restrição hídrica afeta o crescimento de plantas jovens de C. juncea L. em 
condições de casa de vegetação. 
PALAVRAS-CHAVE:  adubo verde, desenvolvimento vegetal, estresse hídrico. 

 
WATER RESTRICTION ON GROWTH OF YOUNG PLANTS Crotalaria juncea L. 

(FABACEAE) IN GROWTH HOUSE 
 

ABSTRACT 
The objective of this work was to study the growth of young plants of Crotalaria 
juncea L. submitted to drought. The experiment was conducted under greenhouse 
conditions at the Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande 
Dourados, in the period from April to June 2014. The experimental design was 
completely randomized (DIC) and treatments in a factorial design (water restriction x 
exposure time), with four replications. In water restriction factor, we studied two water 
treatments (control and suspension of water) and the time factor, different days after 
exposure (zero, 03, 06, 09, 12, 15). The suspension of water was started 25 days 
after plant emergence, being in control taken a field capacity (cc) of 80%. We 
evaluated the number of leaves, plant height, stem diameter, root length, chlorophyll, 
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relative water content of leaves and dry mass of leaves, stem and root. The data 
were submitted to ANOVA and polynomial regression. C. juncea plants grew and 
linear development reduced the water deficit, except the parameters for the root 
system, compared to the control (80% cc). Fluid restriction affects the growth of 
young plants of C. juncea L. in greenhouse conditions. 
KEYWORDS:  green manure, plant development, water stress. 

 
 

INTRODUÇÃO 
A utilização de adubos verdes, atualmente, tem-se mostrado como uma 

importante ferramenta para atender a crescente demanda por fertilizantes orgânicos, 
contribuindo consideravelmente para minimizar a degradação da fertilidade dos 
solos. Esta prática interfere, portanto, tanto na quantidade quanto na qualidade da 
matéria orgânica e, consequentemente, nos atributos químicos, físicos e biológicos 
do solo (COSTA et al., 2006; KAPPES et al., 2011; PRELLWITZ & COELHO, 2011; 
EIRAS & COELHO, 2012; LEAL et al., 2012). 

Diversas espécies têm sido utilizadas com a finalidade de adubação verde, 
sendo uma destas a crotalária [(Crotalaria juncea L.) Fabaceae] (BONFIM-SILVA et 
al., 2011b; EIRAS & COELHO, 2012). A cultura tem origem na Ásia e, mais 
especificamente, estudos indicam que é nativa da Índia (AZZINI et al., 1981); ela 
destaca-se entre as espécies da família das leguminosas pelo rápido crescimento e 
boa cobertura do solo, associação simbiótica com bactérias fixadoras de nitrogênio e 
supressão de fitonematoides (COSTA et al., 2014). A cultura apresenta ciclo anual, 
porte ereto, crescimento determinado, altura de 2 a 3 metros e produtividade de 40 a 
60 toneladas de massa verde e 6 a 8 toneladas de massa seca por hectare; além 
disso, fixa entre 180 e 300 kg ha-1 de nitrogênio (FORMENTINI et al., 2008). 

A crotalária possui, ainda, ampla adaptação às condições tropicais, 
desenvolvendo-se até mesmo em solos arenosos e de baixa fertilidade (SOUSA, 
2011), características que ocasionaram grande expansão do cultivo dessa espécie 
nas áreas de produção de grãos do Cerrado brasileiro (COSTA et al., 2014). Sob tais 
condições, os índices de produtividade podem ser muito baixos, principalmente 
quando esses fatores se somam, especificamente, à deficiência hídrica, que causa 
mudanças no comportamento vegetal. Assim, é de fundamental importância a 
adoção de práticas conservacionistas que visem minimizar esses efeitos, diminuindo 
os estresses sofridos pela planta, os quais induzem essas mudanças e ocasionam 
respostas em todos os níveis funcionais do organismo, podendo ser reversíveis ou, 
até mesmo, permanentes (TAIZ & ZEIGER, 2009). Porém, a irreversibilidade 
depende do genótipo, da duração, da severidade e do estádio de desenvolvimento 
da planta (PELEGRINI et al., 2013) 

O estudo do déficit hídrico em diferentes culturas, portanto, é de grande 
importância para a observação do comportamento específico de cada espécie, a fim 
de se conhecer melhor a suscetibilidade das plantas durante o período de seca. 
Além disso, com essas informações, o manejo do sistema agrícola pode ser 
realizado de forma planejada e eficiente, a fim de satisfazer as exigências de um 
determinado período fenológico das plantas através da irrigação e/ou da época de 
plantio, dependendo do regime hídrico de cada região. Com isso, o objetivo deste 
trabalho foi estudar o crescimento de plantas jovens de Crotalaria juncea L. 
submetidas ao déficit hídrico em condições de casa de vegetação.  
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MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi desenvolvido entre abril e junho de 2014, em condições de casa 

de vegetação, na Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Federal da 
Grande Dourados (FCA-UFGD), em Dourados-MS, Brasil. O trabalho foi realizado 
nas coordenadas 22º13'16"S e 54º17'01"W, com altitude de 430 m. As médias de 
temperatura e umidade relativa do ar, durante o período experimental, foram de 
26,6°C e 77%, respectivamente.  

As unidades experimentais constituíram-se de copos plásticos com 
capacidade de 200 mL, preenchidos com 80% do seu volume com solo (Tabela 1). 
Foram semeadas três sementes de Crotalaria juncea L., da cultivar IAC I, em pontos 
equidistantes nos recipientes. Após 08 dias da emergência das plântulas, foi 
realizado o desbaste, mantendo apenas uma planta por copo.  

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado (DIC) e os 
tratamentos foram arranjados em esquema fatorial (restrição hídrica x tempo de 
exposição), com quatro repetições. No fator restrição hídrica, estudou dois regimes 
(controle e suspensão da água) e, no fator tempo, diferentes dias após a exposição 
(zero, 03, 06, 09, 12 e 15 dias). A suspensão da água foi iniciada aos 25 dias após a 
emergência das plantas e a irrigação no tratamento controle foi mantida com uma 
capacidade de campo (cc) de 80%. Dessa forma, foram realizadas avaliações aos 
25, 28, 31, 34, 37 e 40 dias após da emergência das plantas.  

 
TABELA 1 – Atributos químicos e físicos do solo utilizado. Dourados-MS, 2014. 

pH P Al +3 Ca+2 Mg+2 K+ V MOS Argila Silte Areia 
CaCl2 mg dm-3 -------- cmolc dm-3 --------  ---------------------- % -------------------------  

5,3 14,6 0,0 4,5 1,6 0,7 52,2 3,0 73,6 11,5 14,9 
 

Os parâmetros avaliados foram: número de folhas (n); altura das plantas (cm), 
utilizando régua graduada; diâmetro de coleto (mm), com paquímetro digital; clorofila 
total, utilizando aparelho SPAD 502 e teor relativo de água na folha (%), utilizando a 
fórmula: TRA= (Pf-Ps/Pst-Ps)x100, sendo Pf= massa fresca, Ps= massa seca e Pst= 
massa saturado. Logo, As plantas foram separadas em raízes, caules e folhas, e 
foram submetidas à secagem em estufa a 80ºC durante 72 horas. As determinações 
da massa seca foram obtidas em balança analítica.  

O teor relativo de água foi obtido retirando-se cinco quadrados de 0,25 cm2 

(0,5 x 0,5 cm de comprimento e largura, respectivamente) da folha mediana das 
plantas, os quais foram colocados em placa de Petri e pesados, para obtenção da 
massa fresca. Esses mesmos foram colocados em água destilada, por um período 
de 6 horas, após isto, foram enxugados e pesados para obtenção da massa 
saturada. Por fim, foram colocadas em estufa a 80ºC, por 24 horas, e pesados para 
a obtenção da massa seca. 

Para todos os parâmetros analisados, foram calculadas as médias e o erro 
padrão da média (EPM). Logo, os dados foram submetidos à análise de variância 
(ANOVA, teste F) e regressão linear simples, a 5% de probabilidade de erro. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Houve interações significativas entre os fatores “regime hídrico” e “tempo de 
exposição” (períodos de avaliação), para os parâmetros observados, exceto para 
comprimento e massa seca das raízes de plantas de Crotalaria juncea L., sendo que 
as plantas morreram aos nove dias após a suspensão do fornecimento da água. A 
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morte das plantas pode ter ocorrido devido à intensa desidratação, pela redução 
drástica da turgescência da célula, afetando os processos metabólicos básicos na 
planta (KERBAUY, 2008).  
 As plantas de C. juncea, submetidas ao déficit hídrico, apresentaram um 
crescimento linear reduzido na altura das plantas, número de folhas e diâmetro de 
coleto, quando comparadas as plantas do tratamento controle (plantas na 
capacidade de campo de 80%) (Figura 1A e Figura2, respectivamente). Para estes 
parâmetros, ao menos em parte, pode ser resposta a uma menor taxa de divisão 
celular, tornando o desenvolvimento e/ou crescimento das plantas mais lentas sob 
estresse hídrico intenso (NASCIMENTO et al., 2011). Isso também pode ser 
considerada uma estratégia de sobrevivência, reduzindo perda de água por 
transpiração (MEIRA et al., 2013). Assim, há uma redução na taxa fotossintética e, 
com isso, menor crescimento da planta (TAIZ & ZEIGER, 2009). 
 

 
FIGURA 1 – Altura (A) e comprimento da raiz (B) de plantas de Crotalaria juncea L. 

submetidas a regimes hídricos, em diferentes dias após a emergência. 
Dourados-MS, 2014. DARH: dias após os regimes hídricos. 

 
 

 
FIGURA 2 – Número de folhas (A) e diâmetro de coleto (B) de plantas de Crotalaria 

juncea L. submetidas a regimes hídricos, em diferentes dias após a 
emergência. Dourados-MS, 2014. DARH: dias após os regimes hídricos. 
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 BONFIM-SILVA et al. (2011a), avaliando o efeito da disponibilidade hídrica no 
desenvolvimento inicial de plantas de milho, sorgo e milheto, com três 
disponibilidades hídricas (alagado, 30 e 60% da capacidade de campo), concluíram 
que as culturas apresentam maior desenvolvimento inicial com 60% da capacidade 
de campo. Já DUTRA et al. (2012), avaliam que o cultivo do girassol com 60% da 
capacidade de retenção de água proporciona redução em diversos parâmetros 
morfológicos da cultura, sendo que o melhor desempenho foi obtido em condições 
de disponibilidade hídrica de 80 a 100% da capacidade de retenção de água no solo. 
 O comprimento das raízes de plantas de C. juncea foram estatisticamente 
iguais para os regimes hídricos (Figura 1B). Isso indica que as raízes continuaram 
crescendo mesmo em condições de estresse hídrico. Resultados semelhantes foram 
observados no crescimento inicial de Guazuma ulmifolia Lam. (Sterculiaceae) em 
baixa disponibilidade de água (12,5%cc) (SCALON et al., 2011). Possivelmente, as 
raízes de C. juncea, em déficit hídrico, podem ter crescido lentamente nas camadas 
superficiais do solo e mais rapidamente nas camadas mais profundas e úmidas 
(TAIZ & ZEIGER, 2009), apesar disto não ter sido analisado neste experimento. 

O estresse hídrico pode promover um aumento na síntese de ácido abscísico 
(ABA), estimulando o crescimento da raiz e ao ser transportado para diferentes 
partes da planta provocarão, dentre outras respostas, a supressão do crescimento 
da folha e a sua abscisão (TAIZ & ZEIGER, 2009). Essa é uma estratégia para 
estabelecer mecanismos de tolerância, priorizando o crescimento das raízes, a fim 
de proporcionar uma capacidade superior de absorver água e nutrientes para sua 
sobrevivência (CORREIA & NOGUEIRA, 2004). Por outro lado, esse hormônio reduz 
o crescimento da parte aérea das plantas, pela redução da expansão celular, da 
taxa de transpiração e do fechamento estomático (TAIZ & ZEIGER, 2009). 

 

 
FIGURA 3 – Teor relativo de clorofila total (A) e de água (B) nas folhas de Crotalaria 

juncea L. submetidas a regimes hídricos em diferentes dias após 
emergência. Dourados-MS, 2014. DARH: dias após os regimes hídricos. 
TRAF: Teor relativo de água nas folhas. 

 
Foi observada uma redução linear no teor relativo de água nas folhas (TRAF) 

de plantas de C. juncea nos tratamentos com suspensão da água (Figura 3B), sendo 
que aos nove dias após a restrição hídrica, as plantas perderam 49,7% no TRAF. 
Durante o estresse hídrico ocorre à alcalinização da seiva do xilema e com isso, 
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maior transporte do ácido abscísico para as folhas, que atua nas células-guarda do 
estômato, modificando o transporte de cátions e ânions, provocando fluxo de K+ e 
ânions, e inibição da bomba de prótons H+ através da membrana plasmática, 
causando saída de água pelo menor potencial osmótico (TAIZ & ZEIGER, 2009). 
 Houve também uma redução linear na clorofila foliar (índice SPAD) com a 
suspensão hídrica em plantas de C. juncea, sendo que no controle (80%cc) os 
valores foram próximos a 38,45 unidades SPAD (Figura 3A). Semelhantemente a 
isto, BONFIM-SILVA et al. (2011a) encontraram a maior leitura SPAD para 
gramíneas em 60% da capacidade de campo, quando comparado às condições de 
30% e alagamento. Em baixas disponibilidades de água no solo pode ocorrer à 
deficiência de nitrogênio (FLOSS, 2006) e, consequentemente, este nutriente atua 
como constituinte da clorofila, sua ausência pode ocasionar a diminuição da mesma 
na planta (LENHARD et al., 2010). Vale ressaltar, ainda, que as clorofilas 
desempenham papel importante na fotossíntese, sendo responsáveis pela captação 
de energia luminosa para as reações fotoquímicas (TAIZ & ZEIGER, 2009) e sua 
síntese ou degradação pode ocorrer em consequência do déficit hídrico, conforme 
foi relatado neste estudo. 
 

 
FIGURA 4 – Massa seca das folhas (A), do caule (B) e das raízes (C) de plantas de 

Crotalaria juncea L. submetidas a regimes hídricos, em diferentes dias 
após emergência. Dourados-MS, 2014. DARH: dias após os regimes 
hídricos. 
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O acúmulo de massa seca das plantas foi menor no déficit hídrico, a massa 
seca de folhas e do caule apresentaram um acúmulo de massa linear e inferior ao 
tratamento controle (Figura 4A e 4B). Por outro lado, a massa seca da raiz (Figura 
4C) apresentou uma resposta semelhante ao comprimento da raiz (Figura 1B), onde 
a massa foi linearmente crescente, com valores estatisticamente semelhantes ao 
controle. Em resposta final, a restrição hídrica afetou o crescimento e 
desenvolvimento das plantas jovens de C. juncea L., devido, provavelmente, à uma 
menor produção e translocação de fotoassimilados para novas áreas de crescimento 
(NOGUEIRA et al., 2005; LARCHER, 2006). 

 
CONCLUSÕES 

 A restrição hídrica, por um período superior a seis dias, afeta o crescimento 
de plantas jovens de Crotalaria juncea L. em condições de casa de vegetação. 
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