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RESUMO 

O conhecimento da capacidade adaptativa e produtiva das espécies de feijão é de extrema 

importância, voltada principalmente para fins alimentares. Com isso, torna-se viável a 

realização de estudos para verificar características como germinação, crescimento e 

desenvolvimento de variedades destinadas para agricultura. Objetivou-se com esse estudo 

avaliar a fluorescência transiente das clorofilas de duas variedades de Phaseolus vulgaris 

previamente tratadas com diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio. O 

experimento foi desenvolvido em casa de vegetação, na Faculdade de Ciências Agrárias 

da Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD, em Dourados – MS. Foram 

utilizadas para o estudo duas variedades de feijão (Phaseolus vulgaris) L8 e L17 e, quatro 

concentrações de peróxido de hidrogênio (0, 50, 100, 200 mM L-1). Durante o estádio 

fenológico V4, quando embebidas em peróxido de hidrogênio, a variedade L8 apresentou 

maior fluorescência inicial (F0) e a variedade L17 demonstrou maior conversão da energia 

absorvida (Fv/F0). 
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INTRODUÇÃO  

O uso de parâmetros de fluorescência tem sido um método muito utilizado para 

estudos de fotossíntese, uma vez que permite realizar análises qualitativa e quantitativa 

da absorção e aproveitamento da energia luminosa através do fotossistema II (NETTO et 

al., 2005; ZANANDREA et al., 2006; OLIOSI et al., 2017). Uma vez que a fotossíntese 

ocupa uma posição central na biossíntese de plantas fornecendo uma ligação entre o 

metabolismo interno da planta e o ambiente externo (ZANANDREA et al., 2006), a 



utilização de parâmetros de fluorescência vem de encontro para a análise da capacidade 

adaptativa e produtiva. 

O conhecimento da capacidade adaptativa e produtiva das espécies de feijão é 

de extrema importância, voltada principalmente para fins alimentares. Com isso, torna-se 

viável a realização de estudos para verificar características como germinação, 

crescimento e desenvolvimento de variedades destinadas para agricultura (DE ARAÚJO, 

2018). Sendo desse modo necessário estudos sobre o efeito da embebição de sementes de 

P. vulgaris em peroxido de hidrogênio. Sendo assim, objetivou-se com esse estudo avaliar 

a fluorescência transiente das clorofilas de Phaseolus vulgaris previamente tratadas com 

diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio. 

MATÉRIAL E MÉTODOS 

O experimento foi desenvolvido em casa de vegetação, na Faculdade de Ciências 

Agrárias da Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD, em Dourados – MS. Foi 

utilizada para o estudo duas variedades de feijão (Phaseolus vulgaris), L8 e L17 

(précomercial), cujas sementes foram obtidas do banco de sementes da Faculdade de 

Ciências Biológicas e Ambientais da Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD.  

O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado (DIC), em 

arranjo fatorial 2x4, sendo os tratamentos compostos por duas variedades de feijão – L8 

e L17 e, quatro concentrações de peróxido de hidrogênio (0, 50, 100, 200 mM L-1), com 

4 repetições por tratamento. 

O substrato utilizado no estudo foi constituído de solo caracterizado como 

latossolo vermelho distroférrico, apresentando classe textural argilosa. Antes da 

semeadura as sementes de feijão foram pré-tratadas pelo processo de embebição 

controlada com diferentes concentrações de solução de H2O2 30% ou água destilada 

(controle), por 1 hora. As sementes foram semeadas a uma profundidade de 3 cm e as 

plântulas eram regadas duas vezes ao dia por aspersão de água durante 15 minutos. 

As avaliações ocorreram durante os estágios fenológicos V2, V3 e V4 do feijão 

(primeira, segunda e terceira avaliação respectivamente), sendo determinados os 

parâmetros de fluorescência das clorofilas a. Os dados obtidos foram submetidos à análise 

de variância (teste F), e as medias das variáveis quantitativas foram submetidas e 

regressão linear e quadrática enquanto que as médias da variável qualitativa foram 

comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade de erro, com auxílio do 

programa estatístico Sisvar (FERREIRA, 2014). 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Fluorescência inicial (F0) das duas variedades de P. vulgaris não foi 

influenciada por nenhum dos fatores em dois dos estádios fenológicos V2 e V3, mas 

houve diferença significativa no estádio fenológico V4, apresentando 0,23 e 0,16 para L8 

e L17, respectivamente (Figura 1). A Fluorescência máxima (Fm) não foi influenciada 

por nenhum dos fatores em dois dos estádios fenológicos, apresentando ȳ = 0.558, ȳ = 

0.658 para V2 e V3, respectivamente. Mas no estádio fenológico V4, L8 apresentou 

maiores médias de fluorescência máxima em função das diferentes concentrações de 

H2O2 (Figura 2). 

A Fluorescência variável (Fv) não foi influenciada por nenhum dos fatores em dois 

dos estádios fenológicos, V2 e V3, porém, no estádio V4 apresentou diferença 

significativa nas variedades, sendo que L8 obteve maior média de fluorescência (0,38) 

(Tabela 1). 

Tabela 1.  Fluorescência variável (Fv) das variedades L8 e L17 de Phaseolus 

vulgaris em função da aplicação de diferentes doses de Peróxido de Hidrogênio (mMol.L-

1) durante o estádio fenológico V4. UFGD, Dourados, 2019. 

Fluorescência Variável - Fv 

Estádio V4 

L8  0.38 A 

L17 0.27 B 

L8 ŷ = ȳ = 0.382 (p>0.05) 

L17 ŷ = 0.211873 + 0.004040*x - 2.3E-05*x2; R² = 0.98  

 

A conversão da energia absorvida (Fv/F0) não foi influenciada por nenhum dos 

fatores em dois dos estádios fenológicos, apresentando ȳ = 2.396, ȳ = 2.542 para V2 e 

V3, respectivamente, sendo que as maiores médias foram evidenciadas na concentração 

de 50 mMol.L-1 e a menor na concentração de 200 mMol.L-1 de H2O2 (Figura 3). 
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Figura 1. Fluorescência inicial (F0) das variedades L8 e L17 de Phaseolus 

vulgaris em função da aplicação de diferentes doses de Peróxido de Hidrogênio (mMol.L-

1) durante o estádio fenológico V4. 

 

Figura 2. Fluorescência máxima (Fm) das variedades L8 e L17 de Phaseolus 

vulgaris em função da aplicação de diferentes doses de Peróxido de Hidrogênio (mMol.L-

1) durante o estádio fenológico V4. 

 

 

Figura 3. Eficiência Química do Fotossistema II (Fv/Fm) das variedades L8 e 

L17 de Phaseolus vulgaris em função da aplicação de diferentes doses de Peróxido de 

Hidrogênio (mMol.L-1) durante o estádio fenológico V4. 

O Rendimento não fotoquímico máximo (F0/Fv) de Phaseolus vulgaris não 

foi influenciado por nenhum dos fatores nos três estádios fenológicos, apresentando ȳ = 

0.526, ȳ = 0.399, ȳ = 0.903 para V2, V3 e V4, respectivamente (Figura 4). 
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Figura 4. Conversão da Energia Absorvida (Fv/F0) das variedades L8 e L17 

de Phaseolus vulgaris em função da aplicação de diferentes doses de Peróxido de 

Hidrogênio (mMol.L-1) durante o estádio fenológico V4. 

CONCLUSÕES 

O peróxido de hidrogênio propiciou uma maior fluorescência inicial (F0), 

fluorescência máxima (Fm) para a variedade L8 durante o estádio fenológico V4. 

A variedade L17 apresentou maior conversão da energia absorvida (Fv/F0) 

quando submetida a menores concentrações de peróxido de hidrogênio. 

A Eficiência Química do Fotossistema II (Fv/Fm) e o Rendimento não 

fotoquímico máximo (F0/Fv) de ambas as cultivares de Phaseolus vulgaris não apresentou 

significância quando submetido a diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio. 
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