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O feijão-caupi é uma das principais culturas alimentares do Nordeste brasileiro, constituindo-

se como uma das principais fontes proteicas na alimentação da população rural. Objetivou-se 

avaliar as alterações na germinação e aspectos morfofisiológicos de genótipos de feijão-caupi 

sob estresse osmótico e com sementes embebidas em ácido salicílico. O experimento foi 

desenvolvido em B.O.D. O ensaio inicial foi desenvolvido no 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 ácido salicílico e sem pré-embebição) em três genótipos (BRS Tumucumaque, 

BRS Aracê e BRS Guariba). Foi adotado o delineamento inteiramente casualizado, com 

quatro repetições e 50 sementes por repetição. Foram avaliadas a germinação, IVG, a altura 

de plantas, número de folhas e diâmetro do caule. O ácido salicílico promoveu redução dos 

efeitos nocivos do estresse hídrico quanto ao potencial hídrico. O genótipo BRS Aracê possui 

maior tolerância e melhor resposta ao ácido salicílico em ambas as avaliações realizadas. 
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