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Carta do editor

Prezados,

Chega até vocês Horticultura Brasileira, volume 29, número 2. Seguindo a linha editorial escolhida para as capas de 
2011, dedicadas a produtos de alto valor agregado, trazemos um segmento da olericultura que não para de crescer: a produção 
orgânica. 

O volume de trabalho também é crescente na nossa secretaria. Recebemos um número cada vez maior de submissões. 
Porém, cerca de 90% (90%!) dessas submissões são devolvidas aos autores para ajustes antes mesmo de entrarem em 
tramitação. É uma pena porque, em geral, esta etapa consome de quatro a seis semanas. Os principais motivos para devolução 
dos trabalhos são pela ordem:

1. Inadequações diversas às normas da revista (excesso de tabelas e figuras, referências fora das normas, citação incorreta 
de autores no texto, nome e/ou endereço dos autores fora do padrão da revista, etc.);

2. Ausência da indicação por escrito da relevância do trabalho (importância e distinguibilidade em relação a trabalhos 
já existentes) na carta ou mensagem de encaminhamento;

3. Ausência da indicação de duas pessoas de instituições distintas daquelas a que pertencem os autores, que possam 
atuar como assessores ad hoc;

4. Resumo e/ou abstract pouco informativos, sem apresentar a justificativa do trabalho (o objetivo não é justificativa), 
delineamento experimental e resultados numéricos e;

5. Modelo estatístico inadequado.

Pedimos aos autores que observem com atenção as normas de publicação. Antes de enviarem seu trabalho à revista, 
submetam-no à avaliação crítica de alguns colegas. Em geral, este hábito abrevia em muito a tramitação, já que boa parte das 
observações que seriam feitas adiante, pelos assessores ad hoc e pelos editores, já seriam identificadas pelo colega ao lado.

Até o próximo volume,

Paulo Melo, editor-chefe



144 Hortic. bras., v. 29, n. 2, abr.- jun. 2011

Editor's letter

Dearest, 

Horticultura Brasileira 29 (2) reaches you. Following the editorial line chosen for the 2011 covers, which are dedicated 
to high added value products, we talk on this issue about a vegetable producing sector that does not stop growing:  organic 
production. 

Our own workload is also escalating. We are receiving an increasing number of submissions. However, about 90% 
(90%!) of these submissions return to authors for adjustments before even entering the peer-review process. It is a pity since, 
in general, this step takes four to six weeks. The main reasons for returning the manuscripts are, in order:

1. Various inadequacies to the Guidelines for Preparation and Submission of Papers (excess of tables and figures; 
references, citations in the text and authors’ name and/or address not according to the Guidelines, etc.);

2. No written statement of the relevance of the work (its importance and distinctiveness in relation to existing papers) 
in the accompanying letter or message;

3. No indication of two people from institutions others than those where authors work, who can act as peer reviewers;

4. Uninformative abstract, without providing a rational to the work (rational and justification are different), experimental 
design and numerical results;

5. Inappropriate statistical model.

We ask authors to carefully observe the Guidelines for Preparation and Submission of Papers. But, before submitting 
your paper to Horticultura Brasileira, ask some colleagues to critically read it. In general, this habit shortens the peer-review 
process, since most of the observations that would have been made later by peer reviewers and editors, are already identified 
by the fellow next door.

See you in the next volume,

Paulo Melo, editor in chief
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Pesquisa / Research

O patchouli (oriza, patcholi ou 
patchuli)  é uma espécie aromática 

pertencente à família Lamiaceae que 
possui grande valor comercial, devido 
ao óleo essencial extraído de suas folhas. 
É originária da Malásia, Filipinas e sul 
da Índia, porém, devido ao seu valor 
comercial, tem sido cultivada em várias 
partes do mundo. Os maiores produtores 

ARRIGONI-BLANK MF; SANTOS AV; BLANK AF. 2011. Organogênese direta e aclimatização de plantas de patchouli. Horticultura Brasileira 29: 145-150.

Organogênese direta e aclimatização de plantas de patchouli
Maria de Fátima Arrigoni-Blank; Aline V Santos; Arie F Blank
UFS-DEA, Av. Marechal Rondon s/n, Rosa Elze, 49100-000 São Cristóvão-SE;  arrigoni@ufs.br; avs.ufs@gmail.com; afblank@ufs.br

RESUMO
O patchouli é uma espécie aromática cujo óleo essencial é larga-

mente empregado pela indústria de perfumes. A propagação conven-
cional desta espécie é por estaquia, sendo a micropropagação uma 
alternativa para propagação clonal de indivíduos livres de patógenos 
em larga escala. O objetivo deste trabalho foi analisar a influência 
de combinações de diferentes fontes de auxinas com cinetina sobre 
a organogênese de patchouli, assim como diferentes tipos de com-
posição de substratos na aclimatização de mudas micropropagadas 
da espécie. Foram realizados dois ensaios para organogênese. No 
primeiro, avaliação de cinco concentrações de cinetina (0,0; 1,0; 
2,0; 4,0 e 6,0 mg L-1) e quatro concentrações de AIA (0,0; 0,5; 1,0 e 
2,0 mg L-1) e no segundo, cinco concentrações de cinetina (0,0; 0,5; 
1,0; 2,0 e 4,0 mg L-1) e três concentrações de ANA (0,0; 0,1 e 0,5 mg 
L-1). Para aclimatização foram analisados os substratos: pó de coco + 
fertilizante formulado (NPK 3-12-6 + Ca, S, Zn, B, Cu, Fe, Mn e B 
a 3,0; 2,5; 0,1; 0,025; 0,01; 0,075; 0,05 e 0,0015%, respectivamente) 
na concentração de 12 g L-1 + calcário (1 g L-1) [PBC]; pó de coco + 
vermiculita (2:1) + fertilizante formulado na concentração de 12 g 
L-1 + calcário (1 g L-1) [PBCV (2:1)]; pó de coco + vermiculita (1:1) 
+ fertilizante formulado na concentração de 12 g L-1 + calcário (1 
g L-1) [PBCV (1:1)]; pó de coco + 1 g L-1 de calcário + sais do MS 
[PCMS]; vermiculita acrescido de sais do MS, sendo 15 mL da mis-
tura de sais por planta [VMS]; vermiculita + fertilizante formulado 
na concentração de 12 g L-1 [VMB]. Neste estudo foi observado que 
a organogênese direta pode ser promovida em meio MS acrescido 
de 2,47 mg L-1 de cinetina e 0,1 mg L-1 de ANA, sendo as etapas de 
alongamento, individualização e enraizamento das brotações promo-
vidas em meio MS básico. Já para aclimatização um dos melhores 
resultados foi obtido com o substrato PBCV (1:1).

Palavras-chave: Pogostemon cablin, planta aromática, micropropa-
gação, substratos.

ABSTRACT
Direct organogenesis and acclimatization of patchouli

Patchouli is an aromatic species whose essential oil is largely 
employed by perfume industry. This conventional propagation is 
carried out using cuttings. Micropropagation is an alternative for 
clonal propagation of pathogens free individuals in large scale. 
We analyzed the influence of different combinations of auxins and 
kinetin in patchouli organogenesis and different kinds of substrate 
mixtures for the acclimatization of micropropagated plantlets. Two 
tests of organogenesis induction were carried out. In the first, five 
kinetin concentrations (0.0; 1.0; 2.0; 4.0 and 6.0 mg L-1) and four 
IAA concentrations (0.0; 0.5; 1.0 and 2.0 mg L-1) were tested, and 
in the second, five kinetin concentrations (0.0; 0.5; 1.0; 2.0 and 4.0 
mg L-1) and three NAA concentrations (0.0; 0.1 and 0.5 mg L-1). For 
acclimatization the following substrates were analyzed: coconut dust 
+ formulated fertilizer (NPK 3-12-6 + Ca, S, Zn, B, Cu, Fe, Mn and B 
at 3.0; 2.5; 0.1; 0.025; 0.01; 0.075; 0.05 and 0.0015%, respectively) at 
the concentration of 12 g L-1 + limestone (1 g L-1) [PBC]; coconut dust 
+ vermiculite (2:1) + formulated fertilizer at the concentration of 12 
g L-1 + limestone (1 g L-1) [PBCV (2:1)]; coconut dust + vermiculite 
(1:1 v/v) + formulated fertilizer at the concentration of 12 g L-1 + 
limestone (1 g L-1) [PBCV (1:1)]; coconut dust + limestone (1 g L-1) 
+ MS salts [PCMS]; vermiculite added with MS salts, using 15 mL of 
the salt mixture per plant [VMS]; vermiculite + formulated fertilizer 
at the concentration of 12 g L-1 [VMB]. Direct organogenesis can be 
promoted by MS medium supplemented with 2.47 mg L-1 of kinetin 
and 0.1 mg L-1 of NAA. The shoot elongation, individualization and 
shoot rooting steps, however, were promoted in MS medium without 
growth regulators. For acclimatization one of the best results was 
obtained using PBCV (1:1).

Keywords: Pogostemon cablin, aromatic plant, micropropagation, 
substrates.

(Recebido para publicação em 18 de maio de 2010; aceito em 25 de março de 2011)
(Received on May 18, 2010; accepted on March 25, 2011)

do óleo essencial de patchouli são Indo-
nésia, Índia, China, Malásia e América 
do Sul (Donelian, 2004), sendo que o 
Brasil produz aproximadamente 12 t 
ano-1 (Bizzo et al., 2009).

O óleo essencial de patchouli é 
largamente empregado na indústria de 
perfumes, ocupando posição proemi-
nente nesta indústria, por ser utilizado 

para dar um caráter básico e duradouro 
a fragrância (Kukreja et al., 1990). 
Por esse poder fixador de aromas o 
óleo essencial também é utilizado na 
fabricação de cosméticos e sabonetes 
(Dichoso, 2000).

Além das propriedades aromáticas, 
o óleo essencial de patchouli é utilizado 
também por suas propriedades medici-
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nais. Atualmente numerosas pesquisas 
têm demonstrado as atividades farma-
cológicas deste óleo, destacando-se as 
propriedades antieméticas, atividade 
tripanocida, antibacteriana, antifúngica 
e de antagonista do Ca+2 (Zhao et al., 
2005). Sendo que as propriedades anti-
fúngicas e bacteriostáticas apresentadas 
são atribuídas aos ácidos dehidroacé-
ticos presentes no mesmo (Kukreja et 
al., 1990).

O cultivo de patchouli apresenta 
alguns problemas que afetam a pro-
dução de biomassa e o rendimento do 
óleo essencial. O baixo rendimento do 
óleo essencial deve-se à suscetibilidade 
da planta a diversos tipos de vírus e 
ao nematóide Meloydogine incognita 
(Kukreja et al., 1990). Assim, a propaga-
ção in vitro é uma alternativa viável para 
obtenção de plantas livres de patógenos 
e, também, possibilita a propagação em 
larga escala em um período de tempo 
relativamente curto, através da técnica 
de micropropagação.

A micropropagação culmina com a 
aclimatização, uma fase em que ocorre 
a transferência das mudas produzidas 
in vitro para o ambiente externo, à casa 
de vegetação e, posteriormente, para o 
campo. A aclimatização é constituída 
basicamente de duas etapas: o enrai-
zamento (in vitro e in vivo) e a transfe-
rência para condições não estéreis com 
temperatura e umidade controladas. Este 
processo de aclimatização é influen-
ciado por diversos fatores como o tipo 
de substrato utilizado, a qualidade das 
raízes formadas in vitro, o genótipo, o 
estresse hídrico, alteração do metabo-
lismo heterotrófico (in vitro) para auto-
trófico, infecção por patógenos, estresse 
pela luz, além das possíveis variações de 
temperatura (Silva et al., 2003).

O objetivo deste trabalho foi analisar 
a influência de combinações de diferen-
tes fontes de auxinas com cinetina sobre 
a organogênese de patchouli, assim 
como diferentes tipos de composição 
de substratos na aclimatização de mudas 
micropropagadas da espécie.

MATERIAL E MÉTODOS

Micropropagação - Os ensaios 
foram conduzidos em laboratório de 
cultura de tecidos da Universidade 

Federal de Sergipe, município de São 
Cristóvão-SE.

O meio de cultura utilizado nos en-
saios foi o meio básico MS, proposto por 
Murashige & Skoog (1962), acrescido 
de 30 g L-1 de sacarose, 7 g L-1 de ágar 
e o pH ajustado para 6,0±0,1 antes da 
autoclavagem (121±1°C e 1,05 atm por 
15 minutos). Como fonte de explantes 
foram utilizados segmentos foliares 
obtidos de plântulas de patchouli, acesso 
POG-014 do Banco Ativo de Germo-
plasma (BAG) de Pogostemon da UFS, 
estabelecidas in vitro e seccionados com 
cerca de 1 cm2.

Para o primeiro ensaio empregou-se 
o delineamento experimental inteira-
mente casualizado (DIC) em esquema 
fatorial 5x4, sendo cinco concentrações 
de cinetina (0,0; 1,0; 2,0; 4,0 e 6,0 mg 
L-1) e quatro concentrações de AIA 
(0,0; 0,5; 1,0 e 2,0 mg L-1), com cinco 
repetições, sendo cada repetição cons-
tituída por quatro frascos contendo dois 
explantes cada.

No segundo ensaio utilizou-se o DIC 
em esquema fatorial 5x3, sendo cinco 
concentrações de cinetina (0,0; 0,5; 1,0; 
2,0 e 4,0 mg L-1) e três concentrações de 
ácido naftalenoacético (ANA) (0,0; 0,1 e 
0,5 mg L-1), com cinco repetições, sendo 
cada repetição constituída por quatro 
frascos contendo dois explantes cada.

Para os dois ensaios foram avaliadas 
aos 40 dias as variáveis, regeneração de 
brotos (%), número de brotos, compri-
mento de brotos (cm) e massa seca de 
parte aérea (mg). O comprimento de 
brotos foi obtido com o auxílio de uma 
régua, enquanto que a massa seca foi 
obtida utilizando estufa com fluxo de ar 
forçado a uma temperatura de 80ºC até 
peso constante, conseguido através de 
pesagem em balança semi-analítica. Os 
resultados foram submetidos à análises 
de variância pelo teste F e, quando sig-
nificativas, regressão polinomial.

Aclimatização - Mudas micropro-
pagadas e enraizadas foram transferidas 
para bandejas de poliestireno expandido, 
com 72 células contendo os substratos: 
pó de coco + fertilizante formulado 
(NPK 3-12-6 + Ca, S, Zn, B, Cu, Fe, Mn 
e B a 3,0; 2,5; 0,1; 0,025; 0,01; 0,075; 
0,05 e 0,0015%, respectivamente) na 
concentração de 12 g L-1 + calcário (1 
g L-1) [PBC]; pó de coco + vermiculita 

(1:1) + fertilizante formulado (12 g L-1) 
+ calcário (1 g L-1) [PBCV (1:1)]; pó 
de coco + vermiculita (2:1) + fertili-
zante formulado (12 g L-1) + calcário 
(1 g L-1) [PBCV (2:1)]; pó de coco + 1 
g L-1 de calcário + sais do MS (100%) 
[PCMS]; vermiculita acrescido de sais 
do MS (100%), sendo 15 mL da mistura 
de sais por planta [VMS]; vermiculita 
+ 12 g L-1 de fertilizante formulado 
[VMB]. O delineamento experimental 
empregado foi inteiramente casualizado 
com cinco repetições e quatro mudas 
por repetição. Aos 25 dias avaliaram-se 
as variáveis, sobrevivência (%), altura, 
comprimento de raiz (cm), número de 
folhas, número de brotos, massa seca 
de parte aérea e raiz (g). As medidas 
de altura e comprimento de raiz foram 
obtidas com o auxílio de uma régua, en-
quanto que a obtenção de massa seca foi 
obtida utilizando estufa com fluxo de ar 
forçado a uma temperatura de 80ºC até 
peso constante, conseguido através de 
pesagem em balança semi-analítica. Os 
resultados foram submetidos a análises 
de variância pelo teste F e, quando sig-
nificativas, as médias foram comparadas 
pelo teste de Tukey a 5%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Micropropagação - No primeiro 
ensaio a análise de regressão polinomial 
para os níveis de cinetina apresentou um 
efeito quadrático para a variável porcen-
tagem de regeneração; variou de 39,17 
a 99,17%, sendo a concentração de 2,5 
mg L-1 a que promove uma regeneração 
de 100% dos explantes (dados não apre-
sentados). Foi observada regeneração de 
plantas através de organogênese direta 
com o uso de cinetina, um resultado que 
contrasta com diversos trabalhos reali-
zados com a espécie e onde o uso desse 
regulador de crescimento induziu a 
calogênese (Kukreja et al., 1990; Rajan 
& Shakila, 1997; Vijayalalitha, 1998). A 
divergência dos resultados é dada uma 
vez que a organogênese direta é alta-
mente dependente da interação entre as 
substâncias endógenas e reguladores de 
crescimento adicionados ao meio, além 
do genótipo.

A variável comprimento de brotos 
também mostrou um efeito quadrático 
para cinetina, onde foi observada varia-
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ção entre 0,13 e 0,45 cm, sendo o maior 
valor (0,54 cm) proporcionado pela 
concentração de 2,6 mg L-1 (dados não 
apresentados). O maior comprimento 
de brotos em patchouli, observado por 
Misra (1996), foi de 1,67 cm em meio 
MS suplementado de 1,0 mg L-1 de 6-ben-
zilaminopurina (BAP); já com o uso de 
cinetina as brotações apresentaram um 
comprimento máximo de 1,3 cm.

No segundo ensaio a interação de 
cinetina e ANA foi significativa para 
a variável número de brotos (Figura 
1A). A maior quantidade de brotos por 
explante (433,65) pode ser adquirida 

utilizando 2,47 mg L-1 de cinetina e 0,1 
mg L-1 de ANA. Embora este valor esteja 
abaixo daquele obtido por Misra (1996) 
de 793 brotos por grama de calos, após a 
transferência para o meio MS acrescido 
de 1,0 mg L-1 de BAP, é importante 
ressaltar que a obtenção de brotações, 
através da organogênese indireta, pode 
levar à ocorrência de variação somaclo-
nal indesejável para propagação clonal, 
sendo a organogênese direta altamente 
desejável para as espécies de um modo 
geral.

Para massa seca de brotos, todas as 
concentrações de cinetina analisadas 

promoveram um efeito quadrático (Fi-
gura 1B). O melhor resultado foi obtido 
utilizando 2,38 mg L-1 de cinetina e 0,1 
mg L-1 de ANA.

No primeiro ensaio, para todas as 
variáveis analisadas, houve interação 
significativa entre cinetina e AIA. Em 
relação à regeneração de plantas a uti-
lização de cinetina 0,0 a 6,0 mg L-1 e 
ausência de AIA apresentou um efeito 
linear positivo, proporcionando rege-
neração máxima (100%) nas doses mais 
elevadas. Nas demais concentrações de 
AIA houve um efeito cúbico, obtendo-
-se a máxima regeneração (100%) com 
1,0 mg L-1de cinetina e 0,5 a 1,0 mg 
L-1de AIA (Figura 2A-B), resultados 
que contrastam com alguns trabalhos 
realizados com a mesma espécie e os 
mesmos reguladores de crescimento, 
onde houve a indução de calos (Rajan 
& Shakila, 1997; Vijayalalitha, 1998). 
Rajan & Shakila (1997) obtiveram má-
xima indução de calo com o uso de 1,0 
mg L-1 de AIA e 5,0 mg L-1 de cinetina. 
Vijayalalitha (1998) alcançou o mesmo 
resultado usando AIA de 1,0-2,5 mg L-1 
e cinetina de 4,0-5,5 mg L-1.

O valor máximo de 124,5 brotos por 
explante pode ser obtido com 1,0 mg L-1 
de cinetina, acrescido de 0,90 mg L de 
AIA mg L-1 (Figura 2C-D). Resultados 
divergentes foram obtidos por Kukreja 
et al. (1990), testando diferentes cito-
cininas na regeneração de patchouli, 
constataram que a cinetina foi a menos 
eficiente entre as citocininas testadas, 
obtendo valores máximos de 50-60 bro-
tos por explante. Segundo estes mesmos 
autores foi constatado que, enquanto a 
cinetina favoreceu a regeneração indire-
ta de brotos, as demais citocininas testa-
das (BAP e 2iP) induziram diretamente 
a proliferação de brotos.

O valor máximo de 0,55 cm de 
comprimento de brotos pode ser ad-
quirido com 4,6 mg L-1 de cinetina e 
0,96 mg L-1 de AIA (Figura 2E-F). Em 
Salvia nemorosa , o maior comprimen-
to de brotos (1,7 cm) foi obtido com 
a utilização de meio MS acrescido 
de 0,9 µM de BAP e 2,9 µM de AIA 
via organogênese direta de explante 
foliar (Skala & Wysikínska, 2004). Na 
análise comparativa dos experimentos 
discutidos no presente estudo é possível 
afirmar que a combinação de cinetina 

Figura 1. Valores médios de número de brotos por explante (A) e massa seca de brotos (B) 
do acesso POG-014 de patchouli, em função da interação de cinetina e ANA (average values 
of shoot number per explants (A) and shoot dry weight (B) of patchouli accession POG-014, 
as a function of kinetin and NAA concentrations). São Cristóvão, UFS, 2008.
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Figura 2. Valores médios de regeneração de plantas (A-B), número de brotos por explante (C-D) e comprimento de brotos (E-F) do acesso 
POG-014 de patchouli, em função da interação de cinetina e AIA (average values of aboveground part regeneration (A-B), number of 
shoots per explants (C-D) and shoot length (E-F) of patchouli accession POG-014, as a function of the kinetin and IAA interaction). São 
Cristóvão, UFS, 2008.

e ANA foi mais eficiente para indução 
de brotos, através de explante foliar 
em patchouli, pois proporcionou maior 
porcentagem de regeneração, número e 
comprimento de brotos. Deste modo a 
organogênese direta pode ser promovida 
por meio MS acrescido de 2,47 mg L-1 

de cinetina e 0,1 mg L-1 de ANA. As 
etapas de alongamento, individualização 
e enraizamento das brotações ocorreram 
em meio MS básico sem adição de regu-
ladores de crescimento. Este resultado 
difere de vários trabalhos realizados 
com a mesma espécie que requerem 
o uso de reguladores de crescimento 

para o alongamento e enraizamento de 
brotações (Kukreja et al., 1990; Misra, 
1996; Rajan & Shakila, 1997; Kumar & 
Chawla, 2007). Para um eficiente proto-
colo de micropropagação de patchouli 
este resultado representa uma grande 
vantagem, pois permite a obtenção de 
mudas em grande quantidade, compro-
vada identidade genética (ao contrário 
daquelas obtidas através de calos, que 
podem conter variação somaclonal) e 
com menor custo de produção.

Aclimatização - A sobrevivência 
média das mudas de patchouli variou 
de 95 a 100%, não havendo diferença 

significativa entre os substratos analisa-
dos. Para altura de plântulas o substrato 
constituído de vermiculita acrescido de 
sais do MS proporcionou maior média 
de altura de plantas (13,35 cm) (Tabe-
la 1). Resultados semelhantes foram 
obtidos para altura de plântulas com 
Pelargonium graveolens, utilizando o 
mesmo substrato (Oliveira et al., 2007).

O substrato vermiculita acrescido 
do fertilizante formulado proporcio-
nou raízes mais compridas (15,5 cm), 
não diferindo significativamente dos 
substratos PBC, PBCV (1:1) e PBCV 
(2:1) (Tabela 1). Em relação ao número 
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de folhas por planta, os maiores valo-
res foram observados com o uso dos 
substratos PBC, PBCV (1:1), VMS e 
VMB que não diferiram estatisticamente 
entre si. O resultado menos expressivo 
em número de brotos foi obtido com o 
substrato PCMS, porém não diferindo 
significativamente dos demais subs-
tratos, com exceção do PBC (Tabela 
1). Analisando a massa seca de parte 
aérea, observa-se que os maiores valores 
foram promovidos pelo substrato VMB. 
Já para massa seca de raiz, os melhores 
resultados foram proporcionados pelo 
substrato PBCV (2:1), não diferindo 
dos substratos PBCV (1:1), VMS e 
VMB (Tabela 1). O emprego de resíduos 
agroindustriais como o pó de coco em 
substratos para aclimatização também 
propiciou bons resultados em Mentha 
viridis (Lima et al., 2007).

Em hortelã-japonesa (Mentha 
arvensis ) não houve diferenças signi-
ficativas para número de brotos, massa 
seca de raiz e parte aérea com a utiliza-
ção dos mesmos substratos avaliados 
neste trabalho, com exceção do PCMS 
e VMB (Fonseca et al., 2008). Diver-
sos trabalhos comprovam a marcante 
influência do tipo de substrato utili-

zado no processo de aclimatização de 
plantas micropropagadas. O substrato 
exerce sua influência de acordo com 
suas características químicas, físicas e 
biológicas, tais como o pH, a porosida-
de, a capacidade de retenção de água, a 
flora bacteriana entre outros. Entre os 
substratos, a vermiculita e o pó de coco 
apresentam bons resultados para acli-
matização de algumas espécies (Silva et 
al., 2007; Oliveira et al., 2008; Rocha 
et al., 2008).

Diante dos resultados obtidos reco-
menda-se o uso do substrato pó de coco 
+ vermiculita (1:1) + fertilizante formu-
lado (NPK 3-12-6 + Ca, S, Zn, B, Cu, 
Fe, Mn e B a 3,0; 2,5; 0,1; 0,025; 0,01; 
0,075; 0,05 e 0,0015%, respectivamen-
te) (12 g L-1) + calcário (1 g L-1) [PBCV 
(1:1)] para aclimatização de patchouli, 
em virtude de ter apresentado melhores 
resultados para as variáveis analisadas 
e pelo fácil acesso e baixo custo do pó 
de coco na região nordeste. Além destes 
fatores, com o consumo do pó de coco 
como substrato agrícola contribui-se 
para redução do lançamento desse 
resíduo ao meio ambiente (Bezerra & 
Rosa, 2002).

Foi observado que a organogênese 

direta pode ser promovida em meio MS 
acrescido de 2,47 mg L-1 de cinetina e 
0,1 mg L-1 de ANA, sendo as etapas de 
alongamento, individualização e enrai-
zamento das brotações promovidas em 
meio MS básico. Já para aclimatização 
um dos melhores resultados foi obtido 
com o substrato PBCV (1:1).
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Apesar de ser uma das mais im-
portantes hortaliças cultivadas, 

o tomateiro possui vários problemas 
fitossanitários (Suinaga et al., 2003). 
A traça-do-tomateiro (Tuta absoluta) é 
atualmente uma das pragas mais impor-
tantes do tomateiro cultivado no Brasil. 
O controle dessa praga pelos tomati-
cultores é feito predominantemente via 
aplicação de inseticidas químicos (Ben-
venga et al., 2007). Espécies selvagens 
de tomateiro, particularmente a espécie 
Solanum pennellii (sin. Lycopersicon 
pennellii), têm sido amplamente utiliza-
das como fonte de resistência a pragas 
no melhoramento genético. Acessos 
de S. pennellii possuem altos níveis de 
resistência a grande número de artrópo-
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RESUMO
O trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o potencial 

agronômico de híbridos de tomateiro a partir da linhagem TOM-
687, rica em acilaçúcares e de resistência comprovada a pragas. O 
experimento foi instalado na HortiAgro, município de Ijaci, MG. 
Foi constituído de 30 genótipos (5 híbridos comerciais, 1 linhagem 
pré-comercial (TOM-687), e 24 híbridos nos quais TOM-687 foi 
utilizada como um dos pais), os quais foram conduzidos em tutora-
mento com haste dupla, no espaçamento de 1,30 x 0,50 m, totalizando 
15.385 plantas por hectare. Foram realizadas nove colheitas, entre as 
datas de 01/11/08 a 28/11/08. Foram avaliadas as características de 
massa média por fruto (g fruto-1) e produção por hectare (t ha-1). Os 
24 híbridos que tiveram TOM-687 como um dos pais apresentaram 
potencial produtivo similar ao das testemunhas comerciais Débora 
Max, Bravo, Bônus, Kombat e Atyna. Dos 24 híbridos experimentais, 
quatro (TEX-298, TEX-310, TEX-315 e TEX-316) foram avaliados 
quanto à resistência à traça-do-tomateiro (Tuta absoluta) e mostraram-
-se mais resistentes do que as testemunhas comerciais.

Palavras-chave: Solanum pennellii, vigor híbrido, acilaçúcar.

ABSTRACT
Pre-commercial hybrids obtained from an acylsugar-rich 

tomato inbred line, resistant to Tuta absoluta

This experiment was designed to assess the agronomic potential 
of tomato hybrids obtained from the tomato line TOM-687, an 
acylsugar-rich line with confirmed resistance to an array of tomato 
pests. The experiment was carried out at the HortiAgro Sementes 
research station, in Ijaci, Minas Gerais State, Brazil. The treatments 
comprised 30 genotypes (5 commercial hybrid checks, 1 high 
acylsugar line (TOM-687), and 24 hybrids in which TOM-687 was 
one of the parents). Plants were trained to two stems, in a spacing of 
1.30 m between rows x 0.50 m between plants within a row, totaling 
15,385 plants per hectare. Nine harvests were performed between 
November 1st, 2008 and November 28th, 2008. Traits assessed were 
mean fruit weight (g fruit-1) and total yield (t ha-1). All 24 hybrids 
with TOM-687 as a parent showed yields similar to those of the 
commercial check hybrids Débora Max, Bravo, Bônus, Kombat 
and Atyna. Four of these experimental hybrids (TEX-298, TEX-
310, TEX-315 and TEX-316) were assessed for resistance to the 
South American tomato pinworm Tuta absoluta, and were shown to 
possess higher degrees of pest resistance than the current commercial 
hybrid checks.

Keyword: Solanum pennellii, hybrid vigor, acylsugar.
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des-praga, e esta resistência é mediada 
por acilaçúcares (AA) presentes nos 
folíolos (Resende et al., 2006; Maciel, 
2008; Pereira et al., 2008; Resende et 
al., 2008;). Gonçalves et al. (2007) indi-
caram que altos teores de acilaçúcares 
se devem à ação de um alelo recessivo, 
com dominância incompleta no sentido 
de baixos teores. Em virtude da domi-
nância incompleta do alelo que controla 
resistência, foi possível a obtenção 
de híbridos resistentes a artrópodes-
-praga, mesmo cruzando-se linhagens 
com alto teor de AA com linhagens 
com baixo teor. Maciel (2008) testando 
diferentes combinações híbridas entre 
linhagens com altos teores e linhagens 
com baixos teores de AA, comprovou 

serem elas resistentes à mosca-branca, 
à traça-do-tomateiro e ao ácaro-rajado 
(Tetranychus urticae), demonstrando 
que a utilização de apenas um genitor 
com alto teor de AA é suficiente para 
obter híbridos resistentes a um amplo 
espectro de pragas da cultura.

Embora a resistência a pragas em to-
mateiro mediada por AA derivados de S. 
pennellii seja bem documentada (Liedl 
et al., 1995; Resende et al., 2006; Saeidi 
et al., 2007; Maciel, 2008; Resende et 
al., 2008), ainda não estão disponíveis 
no mercado tomateiros comerciais com 
níveis satisfatórios de resistência. Com 
intuito de selecionar quais, entre três 
linhagens com alto teor de AA disponí-
veis (TOM-687, TOM-688 e TOM-689), 
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apresentavam maior potencial para uso 
como genitores de híbridos comerciais, 
Maciel et al. (2009) avaliaram suas 
capacidades combinatórias em cruza-
mento dialélico. No referido estudo, 
ficou comprovada a superioridade das 
linhagens TOM-687 e TOM-688 quanto 
à capacidade combinatória para caracte-
rísticas de interesse agronômico (produ-
tividade e massa média de frutos). Desta 
forma, TOM-687 mostrou-se altamente 
promissora para o desenvolvimento de 
novos híbridos comerciais de tomateiro 
com amplo espectro de resistência a 
pragas da cultura.

O objetivo do trabalho foi avaliar 
o potencial agronômico de novos hí-
bridos de tomateiro obtidos a partir 
da linhagem melhorada TOM-687, e 
confirmar sua efetividade no controle da 
traça-do-tomateiro através de resistência 
genética.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento no campo foi 
realizado de 07/08 a 11/08, na Estação 
Experimental de Hortaliças da HortiA-
gro Sementes Ltda, Fazenda Palmital, 
Ijaci-MG (21º14’16“S, 45º08’00”W, 
altitude média de 918 m).

A linhagem melhorada TOM-687, 
rica em AA, foi obtida a partir do cru-
zamento interespecífico inicial entre 
Solanum lycopersicum (= Lycopersicon  
esculentum) TOM-584 (linhagem pré-
-comercial de tomateiro, com boas 
características agronômicas, e baixo 
teor de AA) x Solanum pennellii LA-716 
(acesso com alto teor de AA nos folío-
los). Plantas com altos teores de AA da 
geração F2 deste cruzamento interespe-
cífico foram selecionadas por Resende 
et al. (2006) e tiveram comprovada sua 
resistência à traça-do-tomateiro à mos-
ca-branca e ao ácaro-rajado (Resende 
et al., 2008). Seguiram-se três gerações 
de retrocruzamentos e autofecundações 
para o genitor recorrente TOM-584, 
tendo sido efetuadas a cada ciclo de re-
trocruzamento/autofecundação seleções 
para altos teores de acilaçúcares (Pereira 
et al., 2008; Gonçalves Neto, 2008).

Após sucessivas autofecundações 
foram obtidas três linhagens com alto 
teor de AA, entre as quais as linhagens 

TOM-687 e TOM-688 apresentaram 
melhor capacidade combinatória (Ma-
ciel et al., 2009). A linhagem TOM-687 
possui hábito de crescimento indeter-
minado, frutos bi e triloculares, com 
formato tipo Santa Cruz, e alto teor de 
acilaçúcares, e compara-se, em termos 
agronômicos, a cultivares comerciais 
de tomateiro do grupo Santa Cruz 
atualmente comercializadas no mercado 
brasileiro (Débora Max, Bravo, Bônus, 
Santa Clara). Por suas características 
agronômicas aliadas a seu alto teor de 
acilaçúcares, TOM-687 foi considerada 
promissora para a obtenção de híbridos 
resistentes a pragas (Maciel, 2008).

Foram obtidos 24 híbridos experi-
mentais utilizando-se a linhagem TOM-
687 como doadora de pólen (genitor 
masculino). Como genitores femininos 
foram utilizadas 24 linhagens pré-
-comerciais com baixos teores de AA, 
porém portadoras de genes que confe-
rem resistência a doenças: V= murcha de 
verticílio (Verticillium dahliae); F(1)= 
murcha de fusário raças 1 (Fusarium  
oxysporum f.sp. lycopersici) ; F(2)= 
murcha de fusário raça 2 (Fusarium 
oxysporum f.sp. lycopersici); Sm= man-
cha do Stemphylium; Sw-5= tospovírus 
(fonte de resistência: cv. Stevens), Sw-
-RT= tospovírus (fonte de resistência: 
cv. Rey de Los Tempranos); Pto= 
Mancha bacteriana (Pseudomonas 
syringae pv. tomato); Mi= nematóide 
(Meloidogyne incognita,M.javanica) e, 
Ty-1= Begomovirus, de modo que os hí-
bridos experimentais obtidos (TEX-283 
e TEX-295 a TEX-317) possuem uma 
gama de resistências presumidas a pra-
gas e doenças. Os teores de acilaçúcares 
nos folíolos não foram determinados no 
presente ensaio, mas são presumivel-
mente intermediários entre os do genitor 
com alto teor de AA (TOM-687) e o do 
respectivo genitor com baixo teor de 
AA conforme resultados de pesquisa 
obtidos por Maciel (2008) níveis sufi-
cientes, para conferir-lhes bons níveis 
de resistência à traça-do-tomateiro, à 
mosca-branca e ao ácaro-rajado.

Os 24 híbridos foram avaliados 
juntamente com os híbridos comerciais 
Débora Max (Sakata), Bravo (Agristar), 
Bônus (Agristar), Kombat (Hortec), 
Atyna (HortiAgro/Hortec), bem como 
com a linhagem parental TOM-687.

Sementes dos 30 genótipos a serem 
testados foram plantadas em 15/07/08 
em bandejas de poliestireno de 128 
células, utilizando como substrato o pro-
duto comercial Plantmax®. As plântulas 
foram transplantadas para o campo no 
estádio de quatro a seis folhas definitivas 
em 14/08/08, sendo tutoradas com duas 
hastes em linhas duplas, no espaçamento 
de 1,30 x 0,50 m, totalizando 15.385 
plantas por hectare. Cada parcela foi 
constituída por 20 plantas. Utilizou-se 
uma bordadura delimitando toda área 
experimental do campo.

Realizou-se a condução do experi-
mento de acordo com as recomendações 
de cultivo comercial de tomate em nível 
de campo (Alvarenga, 2004), realizando 
irrigações (gotejamento), pulveriza-
ções, capinas, desbrotas e amarrios em 
função da necessidade. As adubações 
de plantio foram feitas com o adubo 
formulado 08-28-16, Super Simples, 
Yoorin e composto orgânico Gene Plus 
nas respectivas dosagens de 100, 60, 50 
e 400 g por metro linear de canteiro. As 
adubações complementares de cober-
tura foram feitas por fertirrigação. As 
colheitas foram realizadas de 01/11/08 
a 28/11/08 totalizando nove colheitas. 
Foram avaliados a massa média de fruto 
(g fruto-1) e produção por hectare (t ha-1). 
Foi utilizado o delineamento em blocos 
casualizados com três repetições e as 
médias de tratamentos comparadas pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Para a realização do teste de resistên-
cia à T. absoluta foram testados quatro 
híbridos (TEX-298, TEX-310, TEX-315 
e TEX-316), todos eles com teores pre-
sumivelmente intermediários de AA em 
virtude de possuírem o genitor comum 
TOM-687. Foram também testadas as 
quatro respectivas linhagens utilizadas 
como parentais femininos (TOM-650, 
TOM-694, TOM-699 e TOM-700, to-
das com baixo teor de AA), a linhagem 
genitora comum TOM-687 (alto teor 
de AA), o acesso selvagem LA-716 (S. 
pennellii, testemunha com alto teor de 
AA), dois híbridos comerciais (Bravo e 
Bônus, testemunhas com baixo teor de 
AA) e a cultivar não híbrida Santa Clara 
(testemunha com baixo teor de AA).

Para a infestação com a traça-do-
-tomateiro, foi previamente estabele-
cida uma criação do inseto, em estufa 
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constituída por estrutura de proteção 
de 12 m2 (4 x 3 m), modelo capela, com 
cobertura de plástico transparente de 
100 micras de espessura e laterais de 
tela antiafídica. Foram coletadas, em 
lavoura de tomate, pupas presentes nas 
folhas de tomateiro e adultos no último 
ínstar, os quais foram transferidos para 
estufa telada localizada no Setor de Ole-
ricultura e Experimentação da UFLA, 
em Lavras-MG.

Em 07/04/09 foi realizada a semea-
dura dos 13 tratamentos em bandejas de 
poliestireno com 128 células utilizando 
substrato Plantmax®. Em 05/05/09 foi 
realizado o transplante das mudas para 
vasos de 3,44 L de substrato. Decorridos 
trinta dias após o transplante, todos os 
genótipos/tratamentos foram colocados 
em estufa telada, previamente infestada, 
com uma população de traça-do-toma-
teiro mantida sob plantas da cultivar 
Santa Clara.

O delineamento experimental foi in-
teiramente casualizado, com uma planta 
(vaso) por parcela e seis repetições por 
tratamento, totalizando 78 vasos na estu-
fa. Aos vinte e quatro dias após o início 
da infestação, foram realizadas avalia-
ções da oviposição, através da contagem 
do número de ovos em 2 cm2 de área 
foliar com o auxílio de um microscópico 
estereoscópico binocular com aumento 
de 20 a 80 vezes. Foram feitas contagens 
nas duas faces (adaxial e abaxial) dos fo-
líolos (30 folíolos) localizados no terço 
superior da planta. A média da parcela 
correspondeu ao número médio de ovos 
por 2 cm2  de folíolo.

Foram avaliados a partir dos 36 dias 
após a infestação os níveis de danos 
às plantas, através de escalas de notas 
variando de 1 (menor dano) a 5 (maior 
dano), propostas por Maluf et al. (1997) 
e Labory et al. (1999) para as seguintes 
características: lesões no folíolo (LF), 
porcentagem de folíolos atacados (PFA) 
e danos gerais à planta (DP). 

Foram feitas dez avaliações de níveis 
de danos, uma a cada dois dias. A tempe-
ratura média e a umidade relativa do ar 
entre o período de infestação das plantas 
até o último dia de avaliação dos danos 
variaram de 18,5 a 27,4ºC e 64,5 a 100% 
respectivamente. As médias das notas 
foram submetidas ao cálculo da área sob 
a curva de progresso dos danos ao longo 

do tempo, utilizando as notas atribuídas 
nas dez avaliações. Os valores obtidos 
foram transformados por 5,0x +   
antes de se efetuar a análise de variância, 
sendo no entanto tabulados (Tabela 3) os 
valores das médias não transformadas.

Os valores obtidos do cálculo das 
áreas sob as curvas e o número total de 
ovos foram submetidas à análise de va-
riância por meio do aplicativo estatístico 
Sisvar (Ferreira, 2000), e as médias de 
tratamentos foram comparadas através 
do teste de Tukey a 5% de probabilida-
de. Foram obtidas ainda estimativas de 

contrastes selecionados entre grupos de 
genótipos com teores diferentes de AA, 
a fim de caracterizar diferenças possí-
veis nos níveis de resistência à praga 
em função dos teores do aleloquímico. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com exceção do híbrido TEX-301, 
que apresentou frutos significativamente 
menos pesados do que a testemunha 
Kombat, todos os demais híbridos expe-
rimentais testados apresentaram massas 
médias de frutos que não se diferencia-

Tabela 1. Comparação das médias referentes ao ensaio agronômico de genótipos de tomateiro 
(comparison of averages on the test potential of genotypes of tomato). Lavras, UFLA, 2008.

Genótipos1
Massa média por fruto 

(g/fruto)
Produtividade total 

(t/ha)
Débora Max 129,0 abcde 58,0 ab
Bravo 133,0 abcde 59,0 ab
Bônus 125,3 abcde 60,0 ab
Kombat 133,7 abcd 62,0 a
Atyna 122,0 abcde 51,3 ab
TOM-687 126,7 abcde 37,0 b
TEX-295 127,0 abcde 55,2 ab
TEX-296 127,7 abcde 56,2 ab
TEX-297 124,0 abcde 53,1 ab
TEX-298 118,0 abcde 56,6 ab
TEX-299 127,0 abcde 42,1 ab
TEX-300 113,3 de 44,1 ab
TEX-301 112,7 e 47,0 ab
TEX-302 124,3 abcde 50,9 ab
TEX-303 136,3 abc 54,9 ab
TEX-304 127,3 abcd 43,4 ab
TEX-305 129,3 abcde 46,4 ab
TEX-306 121,3 abcde 43,4 ab
TEX-283 138,3 ab 50,9 ab
TEX-307 121,3 abcde 49,9 ab
TEX-308 125,0 abcde 51,5 ab
TEX-309 123,0 abcde 44,1 ab
TEX-310 123,3 abcde 48,5 ab
TEX-311 123,7 abcde 47,8 ab
TEX-312 125,3 abcde 53,4 ab
TEX-313 117,3 cde 52,1 ab
TEX-314 126,0 abcde 47,1 ab
TEX-315 134,0 abcd 56,5 ab
TEX-316 140,7 a 49,4 ab
TEX-317 138,7 ab 41,5 ab
Média Geral 126,48 50,43
CV (%) 5,11 14,20

1Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível 
de 5% de probabilidade (p= 0.05) (1means followed by the same letter within the columns 
do not differ from each other by Tukey multiple range test (p=0.05)).

Híbridos pré-comerciais resistentes a Tuta absoluta obtidos de linhagem de tomateiro rica em acilaçúcares
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ram significativamente das testemunhas 
comerciais Débora Max, Bravo, Bônus, 
Kombat e Atyna (Tabela 1). Mereceram 
destaque os híbridos TEX-316, TEX-
283 e TEX-317 que apresentaram res-
pectivamente massa média de frutos de 
140,7; 138,3 e 138,7 g fruto-1. A maioria 
dos híbridos experimentais apresentou 
excelente padrão de tamanho de frutos 
indicando potencial agronômico neste 
quesito. É importante ressaltar o valor 
da massa média de frutos de 126,7 g 
fruto-1 obtido pela linhagem TOM-687, 
que não diferiu significativamente dos 
valores médios das testemunhas comer-
ciais. Este fato corrobora os resultados 
encontrados por Maciel et al. (2009) que 
ressaltaram o padrão comercial de fruto 

da linhagem TOM-687.
Com relação à produtividade, to-

dos os híbridos experimentais não se 
diferenciaram significativamente das 
testemunhas Débora Max, Bravo, Bô-
nus e Atyna. A linhagem TOM-687, 
embora também não diferindo signifi-
cativamente dos híbridos experimentais, 
apresentou níveis de produtividade 
numericamente inferiores a estes. Esta 
tendência de TOM-687 para menores 
níveis de produtividade não se fez sen-
tir, no entanto, nos híbridos dos quais é 
genitor, uma vez que a grande maioria 
deles apresentou níveis de produtividade 
próximos aos de pelo menos uma das 
testemunhas comerciais. Portanto, os 
híbridos experimentais foram conside-

rados, de maneira geral, potencialmente 
comercializáveis, tanto quanto as teste-
munhas.

Os resultados obtidos por Maciel 
(2008) demonstraram que híbridos com 
apenas um genitor rico em AA possuem 
teores intermediários de AA e níveis sa-
tisfatórios de resistência a T. urticae, T. 
absoluta e B. argentifolii. Neste sentido, 
a linhagem TOM-687 demonstrou ser 
possivelmente promissora, pois além 
de possuir alto teor de AA, e portanto, 
transmitir a seus híbridos uma gama 
de resistências a pragas, possui ótimo 
padrão agronômico, que se estende aos 
híbridos que a utilizam como linhagem 
parental.

As oviposições da traça-do-tomatei-
ro foram em geral menores nos híbridos 
experimentais e na linhagem TOM-687 
do que nas linhagens com baixo teor de 
AA (TOM-650, TOM-694, TOM-699 
e TOM-700) ou nas testemunhas co-
merciais (Bravo, Bônus e Santa Clara) 
(Tabela 2). Significância (contraste C6, 
Tabela 2) foi observada ao se comparar 
os parentais femininos (genitoras dos 
híbridos experimentais) que apresentam 
baixo teor de AA (TOM-650, TOM-694, 
TOM-699 e TOM-700) com os híbridos 
experimentais (TEX-298, TEX-310, 
TEX-315 e TEX-316), indicando me-
nores oviposições nos híbridos do que 
nas suas linhagens genitoras femininas. 
Embora não tão resistentes quanto o 
acesso ‘LA-716 (contraste C4, Tabela 
2), os híbridos (TEX-298, TEX-310, 
TEX-315 e TEX-316) apresentaram 
níveis satisfatórios de resistência a T. 
absoluta. Fica evidente que altos teores 
(TOM-687) ou intermediários (TEX-
298, TEX-310, TEX-315 e TEX-316) 
de AA nos folíolos levaram a uma 
menor oviposição da traça-do-tomateiro 
relativamente aos genótipos com baixo 
teor de AA, sejam eles as testemunhas 
comerciais (contrastes C2, C3, Tabela 
2) ou linhagens parentais (contraste 
C6, Tabela 2). Não houve diferenças 
significativas para oviposição entre 
os híbridos e sua linhagem genitora 
TOM-687 (contraste C5, Tabela 2), 
indicando que níveis intermediários de 
AA nos híbridos foram tão eficientes 
quanto o alto nível de AA da linhagem 
para esta característica. Ficou implícito 
um mecanismo de resistência do tipo 

Tabela 2. Contagem de ovos (número de ovos por 2 cm2 de área foliar) e contrastes de in-
teresse amostrados no terço superior das plantas de tomate aos 24 dias após infestação com 
Tuta absoluta (egg counts (number of eggs per 2 cm2 leaflet area) and contrast of interest 
measured on the upper third portion of the tomato plants 24 days after infestation with Tuta 
absoluta). Lavras, UFLA, 2008.

Genótipos
Contagem de ovos1 

(nº ovos/2 cm2 de área foliar) 

T1 LA-716 1,16 d
T2 TOM-687 8,50 c
T3 TEX-298 8,83 c
T4 TEX-310 7,83 c
T5 TEX-315 9,50 c
T6 TEX-316 10,50 bc
T7 TOM-650 16,16 a
T8 TOM-694 16,17 a
T9 TOM-699 16,10 a
T10 TOM-700 15,66 ab
T11 Bravo 15,83 ab
T12 Bônus 17,16 a
T13 Santa Clara 20,16 a

Contrastes de interesse Estimativas dos contrastes 

(nº ovos/2 cm2 de área foliar)
C1 [(T11+T12+T13)/3-T1] 16,55**
C2 [(T11+T12+T13)/3-T2] 9,22**
C3 [(T11+T12+T13)/3- (T3+T4+T5+T6)/4)] 8,55**
C4 [(T3+T4+T5+T6)/4)-T1] 8,00**
C5 [(T3+T4+T5+T6)/4)-T2] 0,66 ns
C6 [(T7+T8+T9+T10)/4-(T3+T4+T5+T6)/4)] 6,86**

1médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível 
de 5% de probabilidade (p= 0.05) (1means followed by the same letter within the columns  
do not differ from each other by Tukey multiple range test (p= 0.05)); **significativo a 
1%, *significativo a 5% e ns= não significativo pelo teste de Scheffé (**significant at 1%, 
*significant at 5% and ns=not significant, respectively, for the Scheffé test).
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não preferência para oviposição, tanto 
nos híbridos experimentais (TEX-298, 
TEX-310, TEX-315 e TEX-316) quanto 
na linhagem TOM-687 (alto teor de AA) 
ou no acesso LA-716 (alto teor de AA). 
Essa associação entre menores ovipo-
sições e maiores teores de AA já foram 
anteriormente relatadas por Maciel 
(2008) e Gonçalves Neto (2008) que, 
a exemplo do presente ensaio, também 
trabalharam com linhagens avançadas 
com alto teor de AA. A significância do 
contraste C4 (híbridos experimentais vs 
LA-716) (Tabela 2) demonstra todavia 
que outros fatores presentes no acesso 
LA-716, além dos AA, podem também 
desempenhar um papel nos efeitos 
antagônicos a T. absoluta, conclusão 

corroborada por Maciel (2008).
Os danos medidos nas plantas (DP), 

as lesões nos folíolos (LF) e as per-
centagens de folíolos atacados (PFA) 
foram em geral menores nos híbridos 
experimentais e na linhagem TOM-687 
do que nas linhagens com baixo teor de 
AA (TOM-650, TOM-694, TOM-699 e 
TOM-700) ou nas testemunhas comer-
ciais (Bravo, Bônus, Santa Clara) (Tabe-
la 3). Significância (contraste C6, Tabela 
3) também foi observada ao comparar 
os parentais femininos que apresentam 
baixo teor de AA (TOM-650, TOM-694, 
TOM-699 e TOM-700) com os híbridos 
experimentais (TEX-298, TEX-310, 
TEX-315 e TEX-316), indicando maior 
resistência dos últimos relativamente às 

primeiras. Embora não tão resistentes 
quanto o acesso ‘LA-716’ (contraste C4, 
Tabela 3), os híbridos (TEX-298, TEX-
310, TEX-315 e TEX-316) apresenta-
ram níveis satisfatórios de resistência 
a T. absoluta. Fica evidente que altos 
teores (TOM-687) ou intermediários 
(TEX-298, TEX-310, TEX-315 e TEX-
316) de AA nos folíolos levaram a uma 
menor evolução dos danos aos folíolos 
dos genótipos com baixo teor de AA, 
sejam eles as testemunhas comerciais 
(contrastes C2, C3, Tabela 2) ou linha-
gens parentais (contraste C6, Tabela 3). 
Não houve diferenças significativas para 
os níveis de danos entre os híbridos e a 
linhagem genitora TOM-687 (contraste 
C5, Tabela 3), indicando que níveis in-

Tabela 3. Valores obtidos das áreas sob as curvas de progresso dos danos ao longo do tempo para danos na planta (DP); lesão nos folíolos (LF); 
porcentagem de folíolos atacados (PFA); e estimativas dos contrastes de interesse entre genótipos de tomateiro, amostrados entre 36-54 dias 
após infestação com Tuta absoluta, com intervalo de 2 dias entre avaliações (values of the areas under the curves of the progress of damage 
over time to damage the plant (PD); leaflet lesion (LF), percent leaflets attacked (PFA), and estimates of contrasts of interest between tomato 
genotypes, sampled between 36-54 days after infestation with Tuta absoluta at 2-day interval between assessments). Lavras, UFLA, 2008.

Genótipos 
Área calculada sob a curva de progresso dos danos ao longo do tempo1

Danos nas plantas 
(DP)

Lesão nos folíolos 
(LF) 

% de folíolos atacados 
(PFA)

T1 LA-716 5,16 f 5,83 e 5,16 f
T2 TOM-687 22,16 e 17,50 d 18,66 e
T3 TEX-298 23,66 ef 17,66 d 18,60 e
T4 TEX-310 27,83 cde 22,66 cd 23,33 de
T5 TEX-315 32,33 bcde 25,66 bcd 28,00 cde
T6 TEX-316 31,00 bcde 26,66 bcd 26,16 de
T7 TOM-650 34,50 abcd 30,50 abc 30,16 bcde
T8 TOM-694 39,33 abcd 34,83 abc 35,66 abcd
T9 TOM-699 35,33 abcd 31,33 abc 31,33 abcd
T10 TOM-700 36,16 abcd 31,83 abc 34,16 abcd
T11 Bravo 43,50 ab 39,83 ab 41,83 abc
T12 Bônus 49,66 a 46,33 a 45,66 a
T13 Santa Clara 48,33 a 43,66 a 44,33 ab

Contrastes de interesse
Estimativas dos contrastes

Danos nas plantas 
(DP)

Lesão nos folíolos 
(LF) 

% de folíolos atacados 
(PFA)

C1 [(T11+T12+T13)/3-T1] 42,00 ** 37,44 ** 38,77 **
C2 [(T11+T12+T13)/3-T2] 25,00 ** 25,77 ** 25,27 **
C3 [(T11+T12+T13)/3- (T3+T4+T5+T6)/4)] 18,45 ** 20,11 ** 19,90 **
C4 [(T3+T4+T5+T6)/4)-T1] 23,54 ** 17,33 ** 18,87 **
C5 [(T3+T4+T5+T6)/4)-T2] 6,54 ns 5,66 ns 5,37 ns
C6 [(T7+T8+T9+T10)/4-(T3+T4+T5+T6)/4)] 7,68 ** 8,96 ** 8,81 **

1Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade (p= 0.05) (1means 
followed by the same letter within the columns do not differ from each other by Tukey multiple range test (p=0.05)); **significativo a 1%, 
*significativo a 5% e ns= não significativo pelo teste de Scheffé (**significant at 1%, *significant at 5% and ns=not significant, respectively, 
for the Scheffé test).

Híbridos pré-comerciais resistentes a Tuta absoluta obtidos de linhagem de tomateiro rica em acilaçúcares
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termediários de AA nos híbridos foram 
eficientes quanto ao alto nível de AA da 
linhagem TOM-687 para controlar os 
danos causados pela traça-do-tomateiro. 
Embora os dados obtidos indiquem 
um mecanismo de resistência do tipo 
não preferência por alimentação, tanto 
nos híbridos experimentais (TEX-298, 
TEX-310, TEX-315 e TEX-316) quanto 
na linhagem TOM-687 (alto teor de AA) 
ou no acesso LA-716 (alto teor de AA), 
não se pode excluir a possibilidade de 
mecanismos de antibiose (o que, no 
entanto, não foi objeto de estudo nos 
presentes ensaios). A maior resistência 
à traça-do-tomateiro de genótipos com 
maiores teores de AA nos folíolos tam-
bém foi relatada por Maciel (2008) e 
Gonçalves Neto (2008), testando outros 
materiais genéticos. A significância do 
contraste C4 (híbridos experimentais vs 
LA-716) (Tabela 3) demonstra todavia, 
que outros fatores presentes no acesso 
LA-716, além dos AA, podem desem-
penhar um papel nos efeitos antagônicos 
a T. absoluta. 

Todos os resultados obtidos nesta 
pesquisa reafirmam inferências de ou-
tros autores (Resende et al., 2006; Saeidi 
et al., 2007; Maciel, 2008; Resende et 
al., 2008) que os AA derivados de S. 
pennellii são o principal fator respon-
sável pelos altos níveis de resistência a 
pragas e, que a seleção indireta para al-
tos teores de AA é eficiente na obtenção 
de linhagens melhoradas de tomateiro 
com bons níveis de resistência. Além 
de serem o componente mais importante 
da resistência, os AA têm uma herança 
simples (Gonçalves et al., 2007), es-
sencialmente monogênica, o que torna 
particularmente fácil sua introdução em 
linhagens-elite de tomateiro. Este fato, 
aliado à recente descoberta de Maciel 
(2008), confirmada, para a traça-do-
-tomateiro, no presente estudo, de que 
híbridos heterozigotos resultantes do 
cruzamento entre linhagens com altos 
teores de AA e linhagens com baixos 
teores de AA apresentaram níveis 

satisfatórios de resistência a vários 
artrópodes-praga (traça-do-tomateiro, 
mosca-branca e ácaro-rajado), trazem 
novas perspectivas para o melhoramento 
genético de tomateiro visando à resistên-
cia múltipla a pragas. Uma delas é a con-
firmação obtida nessa pesquisa referente 
ao potencial agronômico da linhagem 
rica em AA (TOM-687) quando usado 
como genitor na obtenção de híbridos 
de tomateiro com resistência a pragas e 
doenças, em combinação com linhagens 
genitoras elite resistentes a múltiplas 
doenças, obtiveram-se híbridos com 
potencial competitivo relativamente às 
cultivares comerciais.
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The cul t ivat ion of  Agaricus 
brasiliensis mushroom is based on a 
technology which was adapted from the 
cultivation of Agaricus bisporus (button 
mushroom) due to the fact that both 
mushrooms show a similar behavior 
(Dias, 2010). However, the development 
of an appropriate technology for the 
cultivation of A. brasiliensis is essential 
to increase their productivity.

Composting is a necessary process 
to obtain a selective and appropriate 
substrate for the cultivation of mushrooms 
that belong to the genus Agaricus 
(Chang & Miles, 2004; Sánchez, 2004). 
Within the process, the materials are 
subjected to the natural action of 
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ABSTRACT
The production of compost is one of the most important steps 

for the cultivation of any species of mushroom. For the Agaricus 
species, this step is even more complex because it depends on the 
performance of different microorganisms that act on the substrate, 
turning it into selective compost that promotes the growth of the 
fungus to be cultivated. Among the various factors that affect the 
microbial activity, the initial concentration of nitrogen is considered 
one of the most important. Due to the lack of conclusive studies 
about that, the aim of this study was to evaluate the productivity and 
biological efficiency of Agaricus brasiliensis in compost prepared 
with different initial concentrations of nitrogen, according to the 
composting methodology and to the conventional pasteurization 
techniques (phase I and II). Three initial nitrogen concentrations 
(w/w) (T1= 1.0%; T2= 1.5%; and T3= 2.0%) were tested and mycelial 
growth was determined in terms of mm/day for all treatments. The 
productivity and biological efficiency were also determined. The most 
efficient initial concentrations of nitrogen were of 1.0% and 1.5%. 
This concentration of N in the compost permitted a faster development 
of the mushroom with higher productivity when compared to the 
results obtained with the application of 2% of nitrogen.

Keywords: composting, mushroom cultivation, ammonia, nitrogen 
concentration.

RESUMO
Eficiência biológica de Agaricus brasiliensis em composto com 

concentrações de nitrogênio 

A produção do composto é uma das etapas mais importantes para 
o cultivo de qualquer espécie de cogumelo. Para as espécies Agaricus, 
essa etapa é ainda mais complexa, porque depende da atuação de dife-
rentes microrganismos que atuam sobre o substrato, transformando-o 
em um composto seletivo que favorece o crescimento do fungo a 
ser cultivado. Dentre os diversos fatores que afetam essa atividade 
microbiana, a concentração inicial de nitrogênio é considerada uma 
das mais importantes. Em função da falta de estudos conclusivos a 
respeito, este trabalho teve por objetivo avaliar a produtividade e 
eficiência biológica de Agaricus brasiliensis em composto preparado 
com diferentes teores iniciais de nitrogênio, fazendo uso da meto-
dologia de compostagem e pasteurização convencional (fase I e II). 
Foram testadas três concentrações de nitrogênio iniciais (w/w) (T1= 
1,0%; T2= 1,5% e T3= 2,0%) e foi determinado o crescimento micelial 
em mm/dia para todos os tratamentos, assim como a produtividade e 
eficiência biológica. As melhores concentrações iniciais de nitrogênio 
na metodologia convencional de compostagem foram os teores de 
1,0% e 1,5%. Nessas concentrações de nitrogênio o desenvolvimento 
do cogumelo foi mais rápida, assim como a sua produtividade em 
comparação àquela obtida no composto com 2% de nitrogênio.

Palavras-chave: compostagem, cultivo de cogumelos, amônia, con-
centração de nitrogênio.
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several different microorganisms. 
During the process, soluble sugars 
are degraded and the temperature 
increases. It favors the development of 
thermophilic microorganisms, resulting 
into the generation of selective compost 
for the mushroom (Ross & Harris, 1983; 
Stölzer & Grabble, 1991).

The initial level of nitrogen in the 
substrate is one of the most important 
conditions for the development of this 
microbiota. Substrates that are very poor 
in nitrogen do not allow the process to 
develop itself in an appropriate way. 
For example, in substrates lacking an 
adequate carbon/nitrogen ratio (C/N 
ratio), a lower increase is noticed in 

the substrate temperature. For the 
Agaricus mushrooms in general, an 
initial nitrogen concentration (Ninitial) 
of approximately 1.5% is considered 
normal (Chang & Miles, 2004). In 
addition, there is evidence that the 
final concentration of nitrogen tends to 
stabilize around 2%, both when using an 
initial concentration of nitrogen of 1.3% 
or when using an initial concentration 
of 2.5% (Van Griensven, 1988; Oei, 
2003). However, when the initial 
concentration of nitrogen is high, 
there is a more intense production of 
ammonia, depending on the degradation 
of protein. As a result, it is necessary 
to extend the process to reduce the 
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concentration of ammonia to safe levels 
for the mycelial growth (Flegg et al., 
1985; Fletcher & Gaze, 2008)

For the cultivation of A. bisporus, 
the conditioning period of the compost 
in phase II takes 5 to 6 days, sufficient 
time so that the compost is free of 
ammonia in excess, detrimental to the 
growth of fungus. However, in Brazil, 
it is common to extend the phase II for 
8 to 14 days for the cultivation of A. 
brasiliensis (Eira, 2003). It is not known 
whether A. brasiliensis is more sensitive 
than A. bisporus or if the conditions 
used in Brazil are less efficient in the 
elimination of ammonia. Therefore, the 
study of factors influencing the process, 
can contribute to the establishment 
of an appropriate technology for A. 
brasiliensis and to Brazilian conditions.

Considering that the quality of the 
final compost depends on the microbial 
succession during composting, which 
depends on the Ninitial, we evaluated the 
effect of the compost produced with 
different initial nitrogen concentration 
on the productivity of the A. brasiliensis 
mushroom.

MATERIAL AND METHODS

Two experiments were carried 
out in Lavras to assess the effect 
of initial concentration of nitrogen 
on mycelial growth and biological 
efficiency of A. brasiliensis and evaluate 
three concentrations of nitrogen. The 
experimental design was completely 
randomized with 10 replicates of each 
compost/nitrogen concentration and 
6 replicates for centesimal analysis of 
each nitrogen concentration treatment. 
The same composts were used in 
both experiments, however, for the 
experiment to evaluate the mycelial 
growth we used bags with only 1 kg of 
compost, while for the experiment of 
biological efficiency we used pots with 
a capacity of 5 kg of compost.

For the experiment of biological 
efficiency, the cultivation of the 
mushroom A.  bras i l iens is  was 
conducted under the conditions used 
by most producers in Brazil, which 
is, with partial control of temperature 
and humidity, taking advantage of the 
warmer months of the year, falling 

between August and April.
For both experiments, in addition to 

producing the compost according the 
treatments, it was necessary to obtain the 
mushroom spawn, which was prepared 
during the same period of production of 
the mushroom compost. 

The spawn was prepared with rice 
husk enriched with 10% wheat bran 
(w/w). The rice husk was pre-cooked for 
30 minutes, drained to eliminate excess 
of water and set aside. The wheat bran 
was moistened apart to reach a humidity 
level of about 65% and autoclaved for 
30 minutes. The previously cooked rice 
husk was then added to the autoclaved 
wheat bran, and the mixture was kept 
in glass flasks (300 g of substrate/
flask), covered with cotton balls and 
autoclaved at 121ºC for 1 hour. The 
autoclaving process was repeated under 
the same conditions after 24 hours. The 
inoculation took place in a laminar flow 
chamber, using five 6-mm discs of the 
culture media (BDA) colonized with 
Agaricus brasiliensis CS1, followed by 
incubation at room temperature, which 
ranged from 20 to 28ºC.

The compost was prepared from 
sugarcane bagasse (Saccharum 
officinarum (L.)) (135 kg), Coast-
cross hay (Cynodon dactylon (L.) 
Pers) (135 kg), wheat bran (30 
kg), and supplemented with simple 
superphosphate (3 kg), limestone (6 
kg), gypsum (6 kg) and urea. The 
quantity of urea varied from one 
treatment to the other, in order to reach 
the pre-determined initial nitrogen 
concentrations (w/w), i.e., T1 (1.0% N) 
1.0 kg; T2 (1.5% N) = 4.4 kg; and T3 
(2.0% N) = 6.7 kg. All raw materials 
for chemical analysis were first dried 
at 65ºC, for 48 hours, before being 
weighed. The total nitrogen content of 
the raw materials was determined by the 
Kjeldahl method (AOAC, 1990).

The Coast-cross hay was first 
immersed in water for a few minutes. 
The wetted hay and crushed sugarcane 
bagasse were layered in a wooden frame 
(1.2 x 1.2 x 1.2 m), in order to get a 
more homogeneous mixture due to the 
possibility of turning it over several 
successive times. During the initial 
layering, the materials were watered 
until there was run-off water coming 

out of the mixture. During the phase I, 
the compost was regularly turned over 
for 2 weeks on Mondays, Wednesdays 
and Fridays, and the humidity level 
was corrected to 65% when necessary. 
The humidity level was evaluated by 
manually squeezing the substrate and 
looking for water droplets to appear. 
During the fourth turn, the wheat bran, 
limestone, gypsum, superphosphate 
and urea were mixed into the substrate, 
after verifying that the substrate was 
sufficiently moistened. After that, 
starting phase II, the compost was 
pasteurized at 60ºC for 12 hours into 
the tunnel, and kept under temperatures 
ranging from 40 to 45ºC, for 13 days, 
ending the phase II. During this phase, 
the compost was not turned over, but 
the ventilation system provided constant 
aeration of the material, in order to avoid 
anaerobic conditions. After this period, 
the ventilation system was turned off, 
leaving the compost to rest with the 
door open until the temperature dropped 
below 30ºC.

The total  ni t rogen (N-total) 
concentrations of the raw materials 
and of the composts after phase II were 
determined according to the Kjeldahl 
method, after the extraction of the 
liquid, obtained through pressing the 
compost samples (approximately 1.5 
kg) before and after pasteurization. The 
ammonium content was determined in 
triplicate as described by Kiehl (1985). 
In order to perform the extraction of the 
liquid, the samples were placed under a 
5 ton hydraulic press, which extracted 
approximately 300 mL of liquid from 
each sample.

For the experiment to evaluate 
the mycelial growth, polypropylene 
bags containing 1 kg of compost (10 
repetitions) were inoculated with 5 g of 
spawn, deposited on top of the compost. 
The bags were protected with filter 
paper to allow gaseous exchange and 
avoid external contamination and were 
incubated under the same conditions 
described above. The mycelial growth 
was measured on the 10th, 20th. and 
30th.days after inoculation, and the 
measurements were converted to mm/
day.

To evaluate the biological efficiency, 
the compost was transferred to plastic 

FG Siqueira et al.
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bags (10 kg/bag) and inoculated with 
200 g of spawn, produced as described 
above. The bags were loosely closed to 
allow respiration, and were incubated 
on shelves at room temperature (at a 
minimum temperature of 8ºC during 
the night and a maximum temperature 
of 26ºC during the day).

After complete colonization, 
the compost was transferred to 14 L 
polyethylene pots (5 kg compost/pot) 
and covered with 5 cm of damp casing 
material. Rhodic Hapludox soil, horizon 
B, was sieved (mesh size 1 cm) to 
remove roots, stones and vegetation, 
being used as the casing. The soil 
was mixed with ground charcoal from 
Eucalyptus in the proportion of 4:1 
(v:v) (soil:charcoal). The mixture had 
its pH adjusted to 7.0 by the addition 
of limestone, in accordance with the 
previous soil analysis. After casing, the 
casing layer was wet to saturation, but 
not over-soaked. Moderate watering, 
twice a week, kept the casing layer 
humid until the end of the cultivation.

The pots described above were 
transferred to the mushroom house. 
The floor was kept wet during the day 
to keep the humidity above 80%. The 
internal temperature varied naturally 
according to environmental conditions, 
however, the windows were kept open 
during the day to favor airflow and to 
keep the temperature below 30ºC on 
warmer days. The temperature inside the 
house was monitored using a maximum 
and minimum temperature thermometer, 
and the air humidity was monitored by 
a hygrometer.

Mushroom harvesting occurred 
in the morning and late afternoon, 
during 101 days. After harvesting the 
mushrooms, their bases were cleaned 
using a brush, so that they could be 
weighed without any soil or charcoal 
pieces. After determining the fresh 
mushroom mass, the same were washed, 
sliced, dried at 55oC ± 5 for 24 hours, 
wrapped in polypropylene bags with a 
silica sachet and hermetically sealed.

Throughout the harvesting period 
of mushrooms, samples were taken 
for determination of centesimal 
composition of mushrooms produced 
in compost with different initial nitrogen 
concentrations. The chemical analysis of 

the mushrooms was done in triplicate. 
Before analysis, the mushrooms were 
dryed at 55oC ± 5 for approximately 
24 hours, according to the procedures 
outlined for obtaining the commercial 
product. After drying process, they 
were grounded in a mini processor to 
obtain the necessary granulometry for 
each kind of analysis, and stored in 
polyethylene flasks at 4± 2oC.

According to the procedures of 
the Adolfo Lutz Institute (1985), we 
analyzed the mushrooms for moisture, 
fat, ash and raw fiber content. The 
protein fraction was determined by 
the “micro-Kjeldahl” method, and the 
raw mushroom protein content was 
determined from its level of nitrogen, 
using the conversion factor N x 4.38, 
according to Miles & Chang (1997). The 
total sugars were obtained according to 
the Somogyi methodology, which was 
modified by Nelson (1944).

The data were analyzed using the 
SISVAR-UFLA program (Ferreira, 
2000), and the treatment means were 
compared for statistical significance 
using the Scott-Knott test at a 5% 
probability level (mycelial growth and 
A. brasiliensis mushroom production) 
and Tukey test 1% (chemical analysis).

RESULTS AND DISCUSSION

A l l  t r e a t m e n t s  r e s u l t e d  i n 
approximately the same final nitrogen 
content in the compost, with roughly 
2.2% of dry matter (Table 1), despite 
the differences in the Ninitial for each 
treatment. According to Oei (2003), 
the increase in nitrogen in the biomass 
of the compost is related to the initial 
N content. Therefore, a compost with 
an initial level of nitrogen equal to 
1.3% reaches the N content of 2.3% at 
the end of phase II. A compost with a 
Ninitial of 2% tends to maintain the same 
percentage of N during composting. On 
the other hand, a compost with a Ninitial 
higher than 2.5% tends to have its N 
level decreased to 2% at the start of 
phase II (van Griensven, 1988). Thus, 
a compost with a higher Ninitial produces 
more ammonia and, therefore, also 
requires more time for the elimination of 
ammonia to safe levels for the mycelial 
growth. On the other hand, a low Ninitial 

can be correlated with the quality of 
the microbial activity in the compost, 
rather than affecting its final nitrogen 
concentration.

The higher the Ninitial in the compost 
was, the higher the concentration of 
NH4

+ was at the end of the process (Table 
1). As expected, the NH4

+ concentration 
at the end of phase I was extremely 
high and was strongly influenced by 
the Ninitial. The NH4

+ production is the 
result of the degradation of proteins 
by microorganisms in the compost 
and this degradation initially releases 
NH3, which is mostly volatilized, but 
some of it reacts with water and is then 
retained in the compost as NH4

+. Thus, 
a high NH4

+ value at the end of phase I 
is not only a common occurrence but 
even a favorable one, as the nitrogen 
dissolved in the compost water will 
be important for the nutrition of the 
thermophilic microorganisms developed 
during phase II of composting. On the 
other hand, it is desirable that at the 
end of phase II the concentration of 
NH4

+
 becomes drastically reduced, as 

this substance is extremely toxic for 
the mycelial growth of the Agaricus 
mushrooms (Flegg et al., 1985; Fletcher 
& Gaze, 2008). That is the reason why 
the conditioning of the compost during 
phase II becomes extremely important, 
because it is during this process that the 
thermophilic microorganisms use the 
ammonia dissolved in compost water as 
a source of nitrogen for the production 
of microbial protein.

As a result, at the end of phase II, 
a reduction of NH4

+ to levels below 
the values considered critical for 
the mycelial growth of the fungus 
is expected. Composts with a high 
humidity level may have high free 
ammonia concentrations, and the 
Agaricus bisporus mycelium either 
dies or has its production inhibited by 
ammonia levels in compost above the 
limit of human olfactory capability, 
which is situated between 10 and 20 
ppm (Flegg et al., 1985). In practical 
terms, we consider the end of phase 
II to be when it is no longer possible 
to smell ammonia in the compost. 
However, other authors consider that 
a limit of 0.03% ammonia in relation 
to dry matter marks the end of phase 

Biological efficiency of Agaricus brasiliensis cultivated in compost with nitrogen concentrations
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We found ammonia concentrations 
above the limit of 10 ppm at the end 
of phase II in this experiment. It was 
first detected by the smell of ammonia 
in the compost and then confirmed 
through chemical analysis. The analysis 
showed ammonia values of 40, 60 and 
300 ppm for the N-initial treatments 
of 1%, 1.5% and 2%, respectively 
(Table 1). However, when these values 
were converted to percentage of dry 
material, they led to values of 0.004 
and 0.006% for the 1% and 1.5% Ninitial 
treatments and equal to 0.03% for the 
treatment with 2% Ninitial. Therefore, 
for this treatment, the concentration 
of ammonia was the maximum value 
considered acceptable for the mushroom 
cultivation.

Nitrogen loss in the compost 
depends on the Ninitial, which influences 
the substrate temperature and the 
production of ammonia. Additionally, 
high nitrogen concentrations tend 
to increase the amount of ammonia 
formation, while a high C/N ratio favors 
the quick absorption of ammonia by the 
microbiota (Burrows, 1951; Sharma et 
al., 2000).

The treatment with 1% Ninitial resulted 
in the best mycelial growth at 6.1 mm/
day, followed by the treatment with 
1.5% and 2%, at 5.2 and 3.8 mm/
day, respectively (Table 2). These 
results are probably related to the 
ammonia concentration of the compost, 
as discussed previously.

In the experiment that evaluated 
productivity and biological efficiency, 
the treatment with the highest Ninitial (2%) 
resulted only in a partial colonization in 
two bags and in a complete absence of 
colonization in three bags, in addition to 
resulting in the lowest mycelial growth. 
This mycelial growth result clearly show 
that the Ninitial of 2% may not be ideal for 
A. brasiliensis mushroom cultivation, 
at least under the formulation tested in 
this study.

For the productivity and biological 
efficiency experiments, A. brasiliensis 
was cultivated for 101 days after 
casing. Temperature oscillated from 
17 to 28ºC during this period, with 
the lowest temperatures occurring at 
night. The relative humidity of the 
air oscillated between 75% and 90% 

Table 1. Concentration of ammonium (NH4
+) at the end of phases I and II and the 

concentration of total nitrogen (Ntotal) at the end of the composting process for cultivation of 
Agaricus brasiliensis as a function of the Ninitial in the compost (concentração de NH4

+ no fim 
das fases I e II e concentração de nitrogênio total (Ntotal) no final do processo de compostagem 
para cultivo de Agaricus brasiliensis em função do Ninicial do composto). Lavras, UFLA, 2007.

N-initial
NH4

+

N-total 
(%)

Phase I Phase II
% ppm % ppm

T1 (1.0% of N) 0.059 590 0.004 40 2.25
T2 (1.5% of N) 0.158 1,580 0.006 60 2.22
T3 (2.0% of N) 0.248 2,480 0.030 300 2.26

Table 2. Mycelial growth and A. brasiliensis mushroom production as a function of the Ninicial 
in the compost. Productivity = [(g of fresh mushroom/g of humid substrate) x 100]; Biological 
Efficiency (BE) = [(g of fresh mushroom/g of dry substrate) x 100] (crescimento micelial 
e produção do cogumelo A. brasiliensis em função do Ninicial no composto. Produtividade = 
[(g de cogumelos frescos/g de substrato úmido) x 100]; Eficiência Biológica (EB) = [(g de 
cogumelos frescos/g de substratos seco) x 100)]. Lavras, UFLA, 2007.

Treatment
Mycelial 
growth 

(mm/day)

Productivity 
(%)

Biological 
efficiency 

(%)

Mushrooms/
vase (n0)

Weight/
mushroom 

(g)
T1 (1.0% of N) 6.1 a 13.28 a 44.28 a 22.1 a 30.1 a
T2 (1.5% of N) 5.2 b 13.15 a 43.82 a 21.6 a 29.5 a
T3 (2.0% of N) 3.8 c 10.36 b 34.52 b 19.0 a 25.4 a

Means followed by the same letter in a given column are not statistically different based on 
the Scott-Knott test at the 5% probability level (médias seguidas pela mesma letra em uma 
coluna não são estatisticamente diferentes baseados no teste de Scott-Knott no nível de 5% 
de probabilidade).

Table 3. Chemical analysis of A. brasiliensis dry mushrooms after cultivation on substrates 
with different initial nitrogen concentrations (análise química de cogumelos frescos de A. 
brasiliensis cultivados em diferentes substratos com diferentes concentrações de nitrogênio 
inicial). Lavras, UFLA, 2007.

Analysis
Treatments

1% N 1.5% N 2% N
Humidity 10.043 a 9.926 a 8.523 a
Dry matter 89.956 a 90.076 a 91.476 a
Protein 28.333 a 28.493 a 29.353 a
Fat 1.655 a 2.055 a 2.140 a
Ash 6.711 a 6.971 a 6.788 a
Fiber 5.766 b 6.345 a 6.166 a
Total sugars 0.8323 c 1.0609 b 1.6810 a
Glucose 0.5718 c 0.6717 b 0.6914 a
Sucrose 0.2476 c 0.3698 b 0.9402 a

Values are represented as percentages. Means followed by the same letter in a given line are 
not statistically different based on the Tukey test at the 1% probability level (valores são 
representados em percentagens. As médias seguidas pela mesma letra em uma linha não são 
estatisticamente diferentes baseados no teste de Tukey no nível de 1% de probabilidade).

reached than the value of 10 ppm when 
the traditional composting system is 
used or when phase I of composting is 
conducted in bunkers (Sharma et al., 
2000).

II. This concentration is still detectable 
by human olfactory capabilities but it 
is probably not high enough to inhibit 
the mycelial growth of the fungus. The 
limit of 0.03% ammonia is more easily 
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during cultivation. Differences between 
treatments for number of mushrooms 
and average mushroom mass were not 
significant (Table 2), but there was a 
tendency of reduction in the number 
of mushrooms, as well as a reduction 
in mushroom mass, with increasing 
Ninitial, especially at 2% nitrogen. On 
the other hand, significant differences 
in productivity and biological efficiency 
were observed between different 
treatments. The best productivity results 
(13.28% and 13.15%) were obtained 
from 1% and 1.5% N treatments, 
respectively, while the treatment with 
2% N had the lowest productivity 
(10.36%). These results are contrary to 
speculations from certain mushroom 
growers and businesses that the ideal 
compost nitrogen concentration for the 
cultivation of Agaricus brasiliensis is 
2%. Andrade et al. (2007) obtained a 
productivity of approximately 10% 
and biological efficiency of 33.63% in 
the cultivation of A. blazei in compost 
(mixture of crushed sugarcane, coast-
cross grass trash, soybean meal, gypsum, 
and calcitic limestone) with around 1% 
Ninitial.

According to Noble & Gaze (1995), 
an increase in the Ninitial level from 
1.6% to 3.1% in compost for Agaricus 
bisporus cultivation did not result in 
good productivity. Nitrogen increases in 
compost resulted in a higher loss of dry 
material, as well as higher NH3 release. 
González-Matute & Rinker (2006) 
reported that when testing different 
commercial ammonia suppressants 
with different levels of Ninitial in compost 
for Agaricus bisporus cultivation, an 
Ninitial level of 1.83% was found to be 
the ideal concentration for this kind of 
mushroom.

The yield obtained in this experiment 
confirmed the mycelial growth results, 
and showed a direct correlation 
between productivity and ammonia 
concentrations in the compost. The 
treatment with 1% and 1.5% Ninitial 
resulted in the highest mycelial growth 
and productivity (Table 2), as well as 
in the lowest levels of ammonia at the 
end of phase II (Table 1). The compost 
with 2% Ninitial, besides showing lower 
productivity, resulted in a mycelial 
growth approximately 38% slower than 
that one obtained on the treatment with 

1% nitrogen. Thus, even if mushroom 
producers consider a 10% productivity 
to be good, the fact that this compost 
is colonized slowly means a delay in 
obtaining a colonized compost. In this 
context, T1 treatment (1% Ninitial) would 
be ideal, as it resulted in the same level 
of productivity as T2 (1.5%), but with 
a higher mycelial growth. Cavalcante et 
al. (2008) observed a productivity lower 
than 10% and biological efficiency 
lower than 26% in the cultivation of A. 
blazei in a compost with an initial C/N 
ratio of 25/1 in three different types of 
casing soils.

The chemical analysis of A. 
brasiliensis dry mushrooms (Table 3) 
revealed that differences in protein, fat 
and ash content between the treatments 
were not significant. On the other 
hand, significant differences in fiber 
(source of b-glucan) and sugar content 
were observed between the treatments. 
Nitrogen concentrations of 1.5% and 2% 
Ninitial resulted in the highest fiber content 
at 6.3 and 6.2%, respectively.

Considering velocity of compost 
co loniza t ion ,  product iv i ty  and 
biological efficiency, an initial nitrogen 
concentration between 1% and 1.5% 
must be used to optimize composting 
for the cultivation of A. brasiliensis. 
When considering also the fiber content, 
the treatment with 1.5% Ninitial should be 
considered ideal.
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Spiked pepper is an aromatic species 
found in the Brazilian Amazon 

region, which has great potential for 
economic exploitation, due to the 
properties of its essential oil, which is 
useful to agriculture and human health. 
It has a yield that varies from 1.2% 
to 3.4%, and its major constituent is 
dillapiole, which can be as much as 
97% of the oil (Maia et al., 1998). 
Several studies have demonstrated the 
fungicidal, bactericidal and insecticidal 
properties attributed to dillapiole 
(Bastos, 1997; Bastos & Albuquerque, 
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ABSTRACT
Spiked pepper is a plant species with properties that allow the 

development of natural agrochemicals and medicines, showing large 
potential of use by humanity. With aim to ascertain the phenotypical 
variability, 41 parentals were analyzed, sampled in the States of 
Pará and Amazonas. Principal Component analysis and Jolliffe’s 
criterion were utilized for discarding of variables, subsidized by the 
Pearson’s Correlation. It took seven components to explain 80% of the 
variation. The essential oil yield and number of leaves per branch were 
suggested to be discarded because they are the characteristics that 
have contributed least to the total variance. The 3D scatter diagram 
constituted a relatively homogeneous and continuous clustering, 
identifing a divergent pair: PA-020 (Marabá-PA) and PA-035 
(Santa Isabel-PA). The analyzed traits have variability potentially 
able to discriminate the parentals, whereas 83.3% of such traits can 
be used for this purpose. The divergent genotypes identified on 3D 
scatter diagram analysis can be used in breeding programs for the 
development of superior genotypes. A comparison with preexisting 
molecular data of some genotypes permited to conclude that there was 
one certain agreement degree between morphological and molecular 
characterizations and that molecular characterization presented 
higher discriminatory power, using a smaller number of genotypes, 
identifying dissimilar genotypes and clusters, although analyzed by 
different multivariate statistic methods.

Keywords: Piper aduncum L., agromorphological traits, parentals, 
genotypes, essential oil, dillapiole. 

RESUMO
Caracterização morfológica de germoplasma de Pimenta-

de-Macaco

Pimenta-de-macaco é uma espécie que possui propriedades que 
permitem o desenvolvimento de defensivos agrícolas naturais e 
medicamentos, apresentando, portanto, grande potencial de uso pela 
humanidade. Com o objetivo de determinar a variabilidade fenotípi-
ca, foram estudadas 41 matrizes amostradas nos Estados do Pará e 
Amazonas. Utilizou-se análises de componentes principais e critério 
de Jolliffe para descarte de variáveis, subsidiado pela correlação de 
Pearson. Foram necessários sete componentes para explicar 80% da 
variação. O rendimento de óleo essencial e o número de folhas por 
ramo foram sugeridos para descarte por serem as características que 
menos contribuíram para a variação total. A dispersão gráfica 3D 
formou um grupo relativamente homogêneo e contínuo, permitindo 
identificar um par divergente: PA-020 (Marabá-PA) e PA-035 (San-
ta Isabel-PA). Concluiu-se que os caracteres analisados possuem 
variabilidade potencialmente capaz de discriminar as matrizes, com 
83,3% de tais caracteres podendo ser utilizados para este objetivo. Os 
genótipos divergentes, identificados na análise gráfica 3D, podem ser 
usados em programas de melhoramento para obtenção de genótipos 
superiores. A comparação com os dados moleculares, previamente 
existentes, de alguns desses genótipos permite concluir, também, 
que a caracterização molecular, apesar de apresentar certo grau de 
concordância com a caracterização morfológica, teve maior poder 
discriminatório, utilizando um menor número de genótipos e proce-
dências, identificando grupos dissimilares e genótipos divergentes, 
embora analisado por método estatístico multivariado diferente.

Palavras-chave: Piper aduncum L., caracteres morfoagronômicos, 
matrizes, genótipos, óleo essencial, dilapiol.

(Recebido para publicação em 24 de novembro de 2009; aceito em 11 de dezembro de 2010)
(Received on November 24, 2009; accepted on December 11, 2010)

2004; Fazolin et al., 2007) which, 
when converted to natural defenses, 
can reduce environmental impacts in 
agriculture through the use of such 
defenses, and can also be used in the 
development of phytotherapeutic agents 
and conventional pharmaceuticals, 
among others.

Studies on the diversity of spiked 
pepper utilizing RAPD markers have 
shown groupings related to geographic 
origin (Gaia et al., 2004). Studies 
were carried out in long pepper (Piper 
hispidinervium C. DC.) on the genetic 

structure and reproductive system (Wadt 
& Kageyama, 2004), contributing to 
our knowledge of the variability of 
these species, which are very similar 
from a morphobotanical point of view. 
In the genus Capsicum, the phenotypic 
variability between 48 accessions of 
pepper (C. annuum L.) was estimated 
to be about 54%, concentrated in the 
first six principal components, by the 
analysis of 67 morphoagronomic traits, 
where the diversity displayed has 
potential for agronomic improvement, 
since the levels of genetic diversity 
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detected increase the efficiency of efforts 
to improve the species (Bozokalfa et al., 
2009).

The morphologic characterization 
of germplasm is a basic requisite for 
determining the genetic variability of 
germplasm collections and thereby 
makes it possible to use them in 
breeding programs. The morphologic 
traits, however, are often polygenic 
and strongly influenced by the 
environment, and this makes selection 
for breeding dependent on the growth 
and development of the plants, which 
increases the time and cost necessary 
for the characterization of the accessions 
(Souza & Contel, 2001). This does not 
occur with molecular markers, which 
are free from environmental influence 
and can contribute, together with 
morphoagronomic information, to a 
better understanding of the diversity 
present (Sudre et al., 2010). 

However, for Capsicum annuum 
L., a solanaceous species, it has been 
reported that morphologic and AFLP 
molecular markers generally separate 
pepper genotypes in accordance 
with fruit characteristics, showing a 
significant positive correlation between 
morphologic markers and AFLP 
markers. This indicates that the distance 
between AFLP markers tends to reflect 
the distance between morphologic 
markers, so that in the discrimination of 
genotypes, one can choose to use one or 
the other (Bozokalfa et al., 2009). This 
information can be considered helpful 
in studies of spiked pepper, because 
in many cases, there is correlation and 
agreement between morphologic and 
molecular markers, as observed in 
potato, Solanum tuberosum (Spooner 
et al., 2005).

The aim of this work was to evaluate 
and quantify the phenotypic variability 
of spiked pepper genotypes collected 
in the Brazilian Amazon region, by 
studying the morphoagronomic traits, 
for utilization in future breeding 
programs. 

MATERIAL AND METHODS

Cuttings, leaves and fine branches 
were collected from 41 parentals. The 

plants were sampled in environments 
of natural occurrence of spiked 
pepper in nine municipalities and five 
mesoregions in the States of Pará and 
Amazonas (Table 1). The cuttings, after 
chemical treatment, were propagated 
and the plants were maintained in the 
Germplasm Bank of the Rural Federal 
University of Amazonia (UFRA). 
The leaves and twigs were analyzed 
with respect to levels of essential oil 
and dillapiole, in the Phytochemical 
Laboratory of the Museu Paráense 
Emilio Goeldi (MPEG), in Belem, Pará 
State. 

During the collections, we obtained 
measurements of nine morphologic 
traits: 1) mean number of leaves per 
branch (NFR), obtained from five 
branches of the middle part of the plant; 
2) leaf length (CF), size of the fifth leaf 
counting from the insertion point of 
the fifth branch, which in turn begins 
at the mid-height of the plant; 3) leaf 
width (LF), obtained from the fifth 
leaf also counting from the insertion 
point of the fifth branch, which in turn 
begins at the mid-height of the plant; 
4) circumference of the oldest branch 
(CRV), considered the most developed, 
in thickness and size, from the stem 
about 20 cm from the ground; 5) plant 
height (AP), measured from the ground 
to highest point of the plant; 6) total 
number of orthotropic branches (NRO), 
obtained by simple counting; 7) total 
number of plagiotropic branches (NRP), 
also obtained by simple counting; 8) 
internode length (CEN), obtained at 
50 cm from the ground; 9) number of 
spikes per branch (NER), corresponding 
to the mean of five branches obtained 
randomly. We also evaluated three 
agronomic traits: 1) yield of essential oil 
(RO) (%), extracted from 100 g of dried 
leaves left in a tray, in an environment 
with dehumidified refrigerated air, dim 
light and a temperature around 25°C, for 
seven days; 2) dillapiole level (TD) (%) 
is the essential oil, which was extracted 
from 100 g of dry matter (leaves), dried 
in the same way to obtain RO; and 3) 
production of dillapiole (PD) (g), mass 
of dillapiole corresponding to the level 
(dillapiole) in 100 g of essential oil, 
considering a density of 1 for the oil.

For analysis of morphologic 

variability, the means of each trait were 
determined, per parental, which were 
analyzed by principal components. 
To eliminate the effect of different 
metric scales in the calculation of 
the principal components, the means 
were standardized by the following 
formula: xi = Xi/Sx, where xi, represents 
the standardized means, Xi the means 
of the traits and Sx the respective 
standard deviations. The identification 
of redundant traits was done by the 
utilization of the criterion proposed by 
Jolliffe (1972, 1973), which advocates 
beginning with components that 
show the smallest eigenvalues up 
to the limit of 0.70, associated with 
greater eigenvectors, in the respective 
components, aided by Pearson’s 
correlation. Three-dimensional scatter 
plot analysis was also utilized, which 
is recommended for complementary 
studies based on principal components in 
cases in which the first two components 
do not concentrate at least 80% of the 
variability (Cruz & Regazzi, 2001). 
The calculations were carried out in the 
program GENES (Cruz, 2006). 

RESULTS AND DISCUSSION

The estimates of the eigenvalues 
appeared partitioned in the component 
vectors, requiring seven components to 
explain 80% of the total variance (Table 
2); for there to be divergence between 
the genotype groups, it is expected that 
the first two components explain at 
least 80% of the total variance (Cruz & 
Regazzi, 2001). In the present study, the 
first two principal components explained 
only 33.8% of the total variation. Similar 
results were also obtained in pepper, 
where the first components explained 
only 24.8% of the total variation, 
approaching the expected value only in 
the tenth component, when it reached 
71.5% of the variation (Bozokalfa et 
al., 2009).

On applying the criterion of 
discarding variables proposed by 
Jolliffe, the following were detected 
as recommended for discard: i) the 
yield of essential oil, in the last vector 
component (CP12), which showed a 
variance (V) of 0.055 and associated 
weighting coefficient (CDP) of 0.536 
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as absolute value; ii) number of leaves 
per branch, in the component CP11 (V = 
0.306 and CDP = 0.597); iii) number of 
plagiotropic branches, in the component 
CP10 (V = 0.488 and CDP = 0.457); and 
iv) leaf width, in the component CP9 
(V = 0.601 and CDP = 0.483). These 
variables, therefore, contributed the 
least to discriminating total variation 
(Table 2). The others showed values 
over 0.70, corresponding to 83.33% 
of the traits studied and are potentially 
important in the composition of the 
variability of spiked pepper.

A significant correlation was 
determined in five pairs of traits, of 
which four involved traits recommended 
for discard (Table 3). The number 
of leaves per branch revealed a high 
correlation (0.503) with the production 
of dillapiole, with a probability of error 
of 1% (t test), where it was the only 
correlation above 0.50, in absolute 
values. The correlation between yield 
of essential oil and internode length 

was also close to this value (0.496), 
also with a probability of error of 1%. 
The yield of essential oil also correlated 
with the level of dillapiole (0.323), with 
a probability of error of 5%, which 
in turn correlated with the production 
of dillapiole, at the same level of 
probability.

Combining the results generated by 
the application of Jolliffe’s criterion with 
the information obtained by correlation 
analysis, we can propose for discard, 
with reduced risk of losing information, 
the traits yield of essential oil and number 
of leaves per branch, because according 
to Cruz & Regazzi (2001), correlated 
traits imply redundant variables, and 
are therefore dispensable in the process 
of germplasm characterization. On the 
other hand, discarding the number of 
orthotropic branches and leaf width can 
cause loss of information, because they 
do not show either high or significant 
correlation with other traits.

Oliveira et al. (2006), in selecting 

descriptors for the characterization 
of accessions of açaí by Jolliffe’s 
criterion, reanalysis and correlation, 
found that six of 28 descriptors were 
redundant (disposable) by the fact that 
these descriptors were significant and 
highly correlated with the others, kept 
for characterization. On the other hand, 
Arriel et al. (2000) determined two 
redundant traits out of the six studied in 
sesame (Sesamum indicum L.). 

In general, there was no tendency of 
grouping in the scatter plot based on the 
first three principal components (Figure 
1). However, some parentals stand out 
by being relatively separated from 
the whole, as in the case of points 30 
(PA-029, Moju, lower Tocantins), and 
36 (PA-035, Santa Isabel, northeastern 
Pará), in addition to point 21 (PA-
020, Marabá, southern Pará), which 
stands out because of the lower level 
of similarity. The parentals PA-020 
and PA-035 were the most divergent. 
The others formed a single cluster 

Table 1. List of spiked pepper’s parentals utilized on germplasm morphologic characterization sampled from Brazilian Amazon (germoplasma 
utilizado na caracterização morfológica de pimenta-de-macaco coletado na Amazônia brasileira). Belém, UFRA, 2008.

Sequence Parental Municipality MR Sequence Parental Municipality MR
1 PA-001 Manaus-AM MAA 22 PA-021 Marabá-PA SUP
2 PA-002 Manaus-AM MAA 23 PA-022 Goianésia-PA SUP
3 PA-003/01 Manaus-AM MAA 24 PA-023 Goianésia-PA SUP
4 PA-003/02 Manaus-AM MAA 25 PA-024 Goianésia-PA SUP
5 PA-004 Manaus-AM MAA 26 PA-025 Goianésia-PA SUP
6 PA-005 Manaus-AM MAA 27 PA-026 Moju-PA BAT
7 PA-006 Manaus-AM MAA 28 PA-027 Moju-PA BAT
8 PA-007 Manaus-AM MAA 29 PA-028 Moju-PA BAT
9 PA-008 Manaus-AM MAA 30 PA-029 Moju-PA BAT
10 PA-009/01 Manaus-AM MAA 31 PA-030 Belém-PA NEP
11 PA-009/02 Manaus-AM MAA 32 PA-031 Belém-PA NEP
12 PA-010 Manaus-AM MAA 33 PA-032 Belém-PA NEP
13 PA-011 Manaus-AM MAA 34 PA-033 Belém-PA NEP
14 PA-012 Marabá-PA SUP 35 PA-034 Belém-PA NEP
15 PA-013 Marabá-PA SUP 36 PA-035 Santa Isabel-PA NEP
16 PA-014 Marabá-PA SUP 37 PA-036 Santa Isabel-PA NEP
17 PA-015 Marabá-PA SUP 38 PA-037 Americano-PA NEP
18 PA-016 Marabá-PA SUP 39 PA-038 Bonito-PA NEP
19 PA-018 Marabá-PA SUP 40 PA-039 Bonito-PA NEP
20 PA-019 Marabá-PA SUP 41 PA-040 Santarém Novo-PA NEP
21 PA-020 Marabá-PA SUP

MR= meso-region (mesorregião); MAA= Mean Amazon River from Amazon State (Médio Amazonas Amazonense); SUP= South of Pará 
State (Sul do Pará); BAT= Low Tocantins River from Pará State (Baixo Tocantins); NEP: Northeast of Pará State (Nordeste paraense).
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Table 2. Assessments of the eigenvalues and eigenvectors associated to the principal components of spiked pepper ’s 
agromorphological traits (estimativas dos autovalores e autovetores associados aos componentes principais de caracteres morfoagronômi-
cos em pimenta-de-macaco). Belém, UFRA, 2008.

CP
Variance Weighting coefficient

ATV VRE 
(%)

VAC 
(%) NFR CF LF CRV AP NRO NRP NER CEN RO TD PD

CP1 2.21 18.40 18.4 -0.36 0.30 -0.37 0.14 -0.15 -0.04 0.23 -0.35 0.42 -0.45 0.21 -0.10
CP2 1.85 15.40 33.8 0.30 -0.16 0.01 -0.27 0.07 -0.27 0.27 -0.26 0.35 -0.07 -0.39 0.56
CP3 1.56 13.00 46.8 0.37 -0.04 0.04 0.27 -0.44 0.49 -0.40 -0.02 0.20 -0.19 0.11 0.33
CP4 1.25 10.40 57.2 0.12 0.59 -0.19 -0.37 -0.05 -0.27 -0.50 0.18 0.25 0.20 -0.02 -0.02
CP5 1.16 9.67 66.9 -0.02 -0.06 0.49 -0.48 0.34 0.15 -0.10 0.05 0.17 -0.44 0.40 -0.02
CP6 0.98 8.21 75.1 0.27 0.14 -0.33 0.37 0.60 -0.06 -0.05 0.33 -0.13 -0.37 -0.02 0.18
CP7 0.80 6.70 81.8 0.33 -0.20 -0.18 -0.01 -0.14 -0.46 0.02 -0.18 -0.21 0.10 0.70 0.10
CP8 0.74 6.15 88.0 -0.16 -0.39 -0.32 -0.21 -0.28 -0.03 0.15 0.71 0.23 -0.09 0.07 0.05
CP9 0.61 5.00 92.9 0.23 -0.30 -0.48 -0.24 0.33 0.42 -0.07 -0.26 0.22 0.25 0.03 -0.32
CP10 0.49 4.07 97.0 0.09 0.43 -0.17 -0.35 -0.10 0.43 0.46 0.06 -0.39 0.05 0.13 0.28
CP11 0.31 2.55 99.5 -0.60 -0.17 -0.21 -0.07 0.18 0.07 -0.39 -0.16 -0.18 0.12 0.08 0.55
CP12 0.06 0.46 100.0 0.08 -0.15 -0.21 -0.32 -0.24 -0.10 -0.25 -0.17 -0.47 -0.54 -0.33 -0.21
CP: Principal component (componente principal); ATV: eigenvalues (autovalores); VRE: relative variance (variância relativa); VAC: 
accumulated  variance (variância acumulada); NFR: number of leaves per branch (número de folhas por ramo); CF: leaf length, cm 
(comprimento  da folha, cm); LF: leaf width, cm (largura da folha, cm); CRV: circumference of the oldest branch, cm (circunferência do 
ramo mais velho, cm); AP: plant height, m (altura da planta, m); NRO: number of orthotropic branches (número de ramos ortotrópicos); 
NRP: number of plagiotropic branches (número de ramos plagiotrópicos); NER: number of spikes per branch (número de espigas por ramo); 
CEN: internode length, cm (comprimento do entrenó, cm); RO: essential oil yield, % (rendimento de óleo essencial, %); TD: dillapiole 
content, %) (teor de dilapiol, %); PD: dillapiole yield, g (produção de dilapiol, g).

of similarity. This was observed for 
the clones from Manaus-AM, besides 
Marabá and Goianesia (southern Pará). 
The clones of Moju (lower Tocantins) 
and Belem (northern Pará), which 
clustered in the same group, did not 
follow this tendency (Gaia et al., 2004).

On comparing these results with the 
scatter plot of the genotypes (Figure 
1), despite the differences between 
the statistical methods, as well as the 
number of taxonomic units utilized, 
the RAPD markers were found to have 
greater discriminatory power than the 
morphoagronomic traits, because the 
scatter plot (41 parentals x nine origins) 
yielded a continuous and relatively 
homogeneous grouping. On the other 
hand, in the RAPD analysis (18 clones 
x five origins), there was the formation 
of at least four groups. 

On the other hand, the dissimilarity 
of some genotypes, such as those of 
Marabá and Goianesia, in southern 
Pará, observed in RAPD analysis, 
was also demonstrated in a scatter 
plot, despite the homogeneity of the 
cluster formed. Therefore, it can be 

while Arriel et al. (2000) complemented 
the analysis of principal components 
with a scatter plot, whose variance was 
partitioned in the first four components, 
without tendency of the formation 
of groups, but identifying divergent 
accessions, while Bozokalfa et al. 
(2009) did not distinguish divergent 
accessions in a 3D scatter plot, but 
divided the genotypes into seven groups, 
by the Ward criterion, utilizing data from 
principal components analysis.

The molecular characterization by 
RAPD analysis of 18 clones originating 
from these parentals, taken from five 
locations (Manaus, Marabá, Goianesia, 
Moju and Belem), resulted in 120 
RAPD markers, which represented 
90.83% polymorphism, forming four 
groups. The groups constituted by 
clones from the collection in Marabá-PA 
were of lesser similarity, and the group 
constituted by clones of Manaus-AM 
showed, in general, greater similarities, 
thereby being the most divergent groups, 
where there was a tendency of clones 
from the same origin (municipality, 
mesoregion or State) to form groups 

continuously distributed in space, 
with high morphological similarity, 
but showed a sector (to the right of the 
basal plane) with greater concentration 
of parentals, where it can be considered 
a subgroup. 

It was also noted that in relation 
to the lateral and bottom planes, only 
parental 36 (PA-035, Santa Isabel-PA) 
was above the mean; parental 37 (PA-
036, Santa Isabel-PA) was below, but 
very close to the mean. Appearing at 
the extreme opposite were parentals 
21 (PA-020, Marabá-PA), 24 (PA-023, 
Goianesia-PA), 33 (PA-032, Belem-
PA) and 35 (PA-034, Belem-PA) and 
others not clearly perceivable, present 
in the subgroup of concentration, to the 
right of the basal plane. Therefore, in 
relation to the mean, they showed partial 
divergence, the origin Santa Isabel-PA 
(parental most above the mean) with the 
origins of southern Pará (Marabá and 
Goianesia) and the origin Belem-PA.

Bento et al. (2007) found that the 
first three components explained 80% 
of the total variation in accessions of 
peppers, forming clearly two groups, 
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concluded that the two characterization 
models demonstrated a certain degree of 
concordance between the morphologic 
and molecular patterns. In pepper, there 
was a significant positive correlation 
between morphologic and AFLP 
molecular markers, as reported by 

Bozokalfa et al. (2009).
We conclude that, except for the yield 

of essential oil and number of leaves per 
branch, the other morphoagronomic 
traits (83.33%) show variability which 
can be potentially used to discriminate 
the genotypes studied. 

The scatter plot of the first three 
principal components identified a 
pair of divergent parentals: PA-020 
(Marabá-PA) and PA-035 (Santa Isabel-
PA), while a previous analysis using 
RAPD markers identified two clones 
from Marabá-PA with lesser similarity 
and four clones from Manaus-AM 
with greater similarity, constituting 
divergent genotypes and recommended 
for genetic improvement programs to 
utilize heterosis and obtain genotypes 
with segregation which will allow the 
selection of superior material.

Morphologic characterization 
showed a certain degree of concordance 
with molecular characterization, 
particularly in relation to material 
originated in southern Pará (Marabá and 
Goianesia), both dissimilar by the two 
characterization models. In spite of the 
differences in the statistical methods and 
the number of taxonomic units utilized, 
molecular characterization showed a 
greater discriminatory power, despite 
the availability of fewer genotypes and 
origins, identifying dissimilar groups 
and divergent genotypes.
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A família Orchidaceae possui grande 
diversidade de espécies e híbridos. 

Suas flores destacam-se pelo tamanho, 
forma e combinação de cores, caracterís-
ticas que contribuem cada vez mais para 
a sua apreciação. Na floricultura, muitas 
espécies são comercializadas como 
planta envasada e, atualmente, devido 
ao aumento da demanda, o cultivo de 
espécies com características de flores de 
corte é promissor (Mattiuz et al., 2006).

As exportações brasileiras de mudas 
de orquídeas em 2007 foram de US$ 
233,91 mil, apresentando um cresci-
mento de 43,62% em relação a 2006 
(Junqueira & Peetz, 2007). Os gêneros 
mais promissores para exportação 
da floricultura tropical brasileira são 
Oncidium , Cymbidium, Dendrobium e 
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RESUMO
Foi avaliada a influência da luminosidade e de substratos 

alternativos ao xaxim, no desenvolvimento e floração de plantas 
de Dendrobium  phalaenopsis var. schroederianum x Dendrobium 
bigibbum  var. compactum. O experimento foi conduzido na UFGD-
-FCA, de outubro de 2007 a agosto de 2008. Foram utilizadas plantas 
com quatro anos oriundas de cultivo in vitro, aclimatizadas em viveiro 
com intensidade luminosa de 12.800, 8.300, 6.200, 5.300 e 4.500 
lux, e plantadas em vasos plásticos contendo como substrato carvão, 
fibra de coco ou uma mistura de carvão + fibra de coco. Durante o 
período experimental foram avaliados a redução de massa fresca (%), 
o diâmetro de pseudobulbos (%), brotações (%), início da floração, 
plantas com flores (%), comprimento da haste floral, botões florais 
(nO), diâmetro das flores e duração do florescimento. As menores 
reduções da massa fresca e do diâmetro foram observados sob 12.800 
lux. Para brotações os maiores valores foram observados em substrato 
carvão sob 12.800 lux, ou em substrato fibra de coco e carvão + fibra 
de coco sob 4.500 lux. Nas condições em que o trabalho foi conduzido 
recomenda-se que esta orquídea seja cultivada em carvão sob 12.800 
lux, uma vez que o maior percentual de plantas com flores, número 
de botões por planta, diâmetro das flores e comprimento da haste 
floral produzidos foram observados nestas condições. 

Palavras-chave: fibra de coco, carvão, sombreamento.

ABSTRACT
Substrates and light intensity on cultivation of Denphal orchid

The influence of light and alternative substrates to fern tree fiber 
was evaluated on the development and flowering of Dendrobium 
phalaenopsis var. schroederianum x Dendrobium bigibbum var. 
compactum plants. The experiment was carried out from October 
2007 to August 2008. Four-year old plants from in vitro cultivation, 
and acclimatized in nursery with light intensities of 12,800, 8,300, 
6,200, 5,300 and 4,500 lux, were used. Plants were planted in plastic 
vases filled with charcoal, coconut fiber or a mix of charcoal + coconut 
fiber as substrate. During the experimental period, the reduction 
of fresh mass (%) and diameter of pseudobulbs, sprouting (%), 
beginning of flowering, plants with flowers (%), length of the flower 
stem, flower buds (no), diameter of flowers and time of flowering were 
evaluated. The smallest reduction of fresh mass and of diameter were 
observed under 12,800 lux. For sprouting, the highest values were 
observed with charcoal substrate under 12,800 lux, or with coconut 
fiber substrate and charcoal + coconut fiber substrate under 4,500 
lux. This orchid should be cultivated with charcoal under 12,800 lux, 
since the highest percentage of plants with flowers, number of buds 
per plant, diameter of flowers and length of the flower stem were 
produced under those conditions.

Keywords: coconut fiber, charcoal, shading.
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Cattleya que se destacam por já par-
ticipar do mercado com exportações 
de flores de corte, para países como o 
Japão e os Estados Unidos (Mattiuz et 
al., 2006).

Dentre as espécies do gêne-
ro Dendrobium , o D. phalaenopsis 
Fitzgerald , conhecido por denfal, é uma 
das mais populares plantas de corte do 
comércio mundial de flores (Men et al., 
2003). A espécie é nativa da Oceania, 
apresenta inflorescências com diferentes 
comprimentos e número de flores por 
haste floral (Betchel et al., 1985; Roriz , 
2000), além de coloração variada, flo-
rescendo no Brasil durante o outono e 
inverno.

O hibrido estudado neste traba-
lho, Dendrobium phalaenopsis var. 

schroederianum  x  Dendrobium 
bigibbum  var. compactum, produz has-
tes florais com 4 a 8 flores de diâmetros 
de 4 a 5 cm, florescendo entre março e 
julho durante aproximadamente 30 dias. 
Plantas sem flores são comercializadas 
por R$ 5,00 a R$ 20,00 e floridas de 
R$ 10,00 a R$ 30,00 dependendo do 
tamanho da planta e da quantidade de 
hastes e flores.

Para o cultivo de muitas orquídeas 
em recipientes, o substrato utilizado 
exerce influência na qualidade do pro-
duto final, devendo, portanto, apresentar 
características físicas e químicas ideais 
ao crescimento da planta e custo aces-
sível ao produtor (Assis et al., 2005; 
Jasmim et al, 2006). 

O xaxim permaneceu como base 



169Hortic. bras., v. 29, n. 2, abr.- jun. 2011

para o preparo de substratos de várias es-
pécies de plantas ornamentais no Brasil, 
sendo o material preferido da maioria 
dos orquidários comerciais. No entanto, 
devido ao extrativismo desenfreado sua 
extração e comercialização estão proibi-
das, acarretando uma grande demanda 
por materiais que possam substituí-lo. 
(Jasmim et al., 2006).

Uma alternativa de baixo custo para 
substituir o xaxim consiste na utilização 
de resíduos agroindustriais de fácil ob-
tenção. A caracterização e a avaliação 
desses materiais como substrato agrícola 
pode ser uma importante alternativa de 
reciclagem (Costa et al, 2007) minimi-
zando o impacto ambiental provocado 
por tais resíduos.

A casca de coco verde, subproduto 
do uso e da industrialização da água de 
coco, pode ser processada para benefi-
ciamento de fibras longas, curtas ou pó 
e tem sido utilizada como substrato no 
cultivo de hortaliças e flores (Rosa et 
al., 2001; Carrijo et al., 2002). Alguns 
trabalhos têm demonstrado a eficiência 
do uso da fibra de coco como substrato 
na produção de plantas ornamentais, 
tais como, Tillandsia kautskyi E. Pereira 
(Demattê, 2005), Cryptanthus sinuosus 
L.B. Smith (Jasmim et al., 2006), e das 
orquídeas Dendrobium nobile Lindl., 
(Assis et al., 2005) e Oncidium baueri 
Lindl. (Assis et al., 2008).

Outro tipo de substrato recente-
mente introduzido no Brasil é o fino 
do carvão, subproduto da produção de 
carvão vegetal. O fino do carvão vegetal, 
obtido no processo de peneiramento na 
classificação do carvão vegetal, tem 
uma estrutura altamente porosa que, 
se misturado ao solo ou substrato pode 
aumentar a porosidade, a capacidade 
de retenção de água e facilitar a proli-
feração de microorganismos benéficos 
(Zanetti et al., 2003).

Além do substrato, a luminosidade 
exerce influência na produtividade de 
orquídeas. Alta intensidade luminosa 
pode causar fotoinibição assim como 
luminosidade insuficiente resulta em 
diminuição da taxa de fotossíntese, na 
biomassa e na produção, podendo ainda 
afetar o transporte de fotoassimilados e a 
relação fonte:dreno (Souza et al., 1999).

Considerando a necessidade de se 
estabelecer métodos de cultivo para 

melhor produção de denfal e de buscar 
alternativas ao uso do xaxim, este traba-
lho teve como objetivos comparar o de-
senvolvimento do híbrido Dendrobium 
phalaenopsis var. schroederianum x 
Dendrobium bigibbum var. compactum 
sob diferentes níveis de luminosidade 
e substratos.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na 
área de Jardinocultura da UFGD-FCA 
em Dourados-MS (22o 13’16”S e 54o 
48’02”W, altitude média de 452 m), 
de outubro de 2007 a agosto de 2008. 
As médias máxima e mínima anuais 
de temperatura do ar são de 24 e 20ºC, 
respectivamente, com precipitação 
total anual entre 1.250 e 1.500 mm. O 
clima regional é do tipo Cwa mesotér-
mico úmido, segundo a classificação de 
Köppen (1948).

Como material de estudo foram uti-
lizadas plantas de 12 meses, oriundas de 
semeadura in vitro provenientes do cru-
zamento de Dendrobium phalaenopsis  
var. schroederianum x Dendrobium 
bigibbum  var. compactum que, após 
serem removidas dos frascos de culti-
vo, foram aclimatizadas por três anos, 
em viveiro com 50% de sombreamento 
(12.800 lux de luminosidade), em subs-
trato constituído por fibra de coco (chips 
da Amafibra®), apresentando altura 
média em torno de 11 cm.

Após a completa remoção do subs-
trato de aclimatização, as plantas foram 
avaliadas quanto à massa fresca e ao 
diâmetro da porção mais dilatada dos 
pseudobulbos sendo, a seguir, plantadas 
em vasos plásticos pretos com capaci-
dade de 1000 cm3, contendo na parte 
inferior, como camada de drenagem, 
200 cm3 de brita número 3 previamente 
esterilizada em autoclave. Os outros 
800 cm3 foram preenchidos com um 
dos seguintes substratos: 1) carvão de 
diâmetro entre 5 e 10 mm, 2) fibra de 
coco (chips da Amafibra®) e 3) carvão 
de diâmetro entre 5 e 10 mm + fibra de 
coco (mistura manual obtida pela pesa-
gem de 400 cm3 de carvão e 400 cm3 de 
fibra de coco).

Os substratos foram caracterizados 
quanto à macroporosidade, à microporo-
sidade, à porosidade total, à capacidade 

máxima de retenção de água e à densi-
dade conforme Trigueiro & Guerrini 
(2003). Os valores médios desses atribu-
tos físicos são apresentados na Tabela 1.

Após o plantio, os vasos contendo 
uma planta cada, foram alocados em 
bancadas localizadas no interior de um 
viveiro coberto com tela de 50% de som-
breamento. Sobre cada conjunto de 30 
vasos (10 de cada substrato estudado), 
foi instalada uma estrutura metálica, em 
forma de túnel baixo, com dimensões de 
0,8x1,3 m e altura de 0,6 m, denomina-
das de subcobertura, que receberam telas 
de 30, 40, 50 e 70% de sombreamento, 
as quais propiciaram, durante o período 
experimental, intensidade luminosa mé-
dia de 8.300, 6.200, 5.300 e 4.500 lux, 
respectivamente. Um conjunto de 30 
vasos, considerado como controle, não 
recebeu subcobertura, sendo protegido 
apenas pela tela do viveiro e submetido 
a 12.800 lux.

Os valores de luminosidade foram 
coletados diariamente às 7, 9, 11, 13, 15 
e 17h, com o auxílio de um luxímetro 
digital, sob cada condição de som-
breamento, sendo a seguir calculada 
uma média diária e posteriormente 
uma média do período experimental 
que resultou nos valores anteriormente 
citados.

Durante o período experimental as 
plantas foram irrigadas duas vezes por 
dia e adubadas quinzenalmente, via 
foliar, com NPK 10-10-10 na concen-
tração de 2,0 mL L-1 (adubação básica 
praticada nos orquidários da UFGD). A 
irrigação por microaspersão foi feita nos 
períodos matutino e vespertino durante 
15 minutos, adicionando-se, em média, 
2 mm de água por turno de rega.

No período de abril a agosto de 2008 
foram avaliadas as características repro-
dutivas: início da floração (IF): número 
de dias decorridos entre o transplante e 
a abertura do botão basal da haste flo-
ral; comprimento da haste floral (CH): 
comprimento entre a inserção da haste 
floral no pseudobulbo e a inserção do 
botão apical na haste; número de botões 
florais por planta (NB); diâmetro da flor 
(Dflor): média de três medições por flor, 
relativas à distância entre os ápices de 
cada pétala e sépala correspondente; 
duração da floração (DF): período entre 
a abertura e o murchamento do primeiro 
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botão floral (dias); e plantas com flores 
(%PF).

No final do período experimental, 
as plantas foram removidas dos vasos 
e lavadas em água corrente até total 
remoção dos substratos, e a seguir fo-
ram avaliadas quanto à massa fresca e 
diâmetro da porção mais dilatada dos 
pseudobulbos. Nessa ocasião também 
foram contados o número de brotações. 
A partir da diferença entre os valores 
finais e iniciais dessas características 
foram calculados a redução de massa 
fresca (%RMF) e o diâmetro de pseu-
dobulbos (%RD), além do percentual de 
brotações (%BR).

O delineamento experimental uti-
lizado foi inteiramente casualizado e 
os tratamentos foram arranjados em 
esquema de parcelas subdivididas, sen-
do as parcelas constituídas pelos cinco 
níveis de intensidade luminosa e as 
subparcelas pelos três substratos. Para 
as características vegetativas e para a 
%PF e IF foram utilizadas 10 repetições 
constituídas por uma planta cada e para 
as demais características reprodutivas 3 
repetições de uma planta cada.

Para as análises estatísticas foi 
utilizado o aplicativo computacional 
SAEG (Ribeiro Junior, 2001) e todas 
as características foram avaliadas me-
diante análise de variância e, havendo 
significância, os fatores qualitativos 
foram comparados por teste de médias 
(Tukey a 5% de probabilidade) e os 
quantitativos por análise de regressão 
(Banzato & Kronka, 1992). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em relação às características vege-
tativas, constatou-se efeito isolado da 
intensidade luminosa (p<0,05) apenas 
sobre o percentual de redução da massa 
fresca (%RMF) das plantas, não sendo 
entretanto observado efeito isolado 
dos substratos (p>0,05) sobre qualquer 
característica estudada. Por outro lado, 
houve efeito conjunto dos tratamentos 
(p<0,05) sobre o percentual de brotações 
(%BR) e sobre o percentual de redução 
do diâmetro de pseudobulbos (%RD) 
das plantas.

Na Figura 1a pode-se observar que 
o aumento da intensidade luminosa 
propiciou os menores valores de %RMF 

e, independentemente da intensidade 
luminosa utilizada, o %RD e o %BR 
apresentaram valores médios de 15,42 
e 6,6, respectivamente.

O efeito conjunto dos tratamentos 
sobre o %RD é apresentado na Figura 
1b. Houve efeito da intensidade lumino-
sa apenas quando se utilizou a fibra de 

Tabela 1. Atributos físicos dos substratos utilizados para o cultivo de plantas Dendrobium 
phalaenopsis var. schroederianum x Dendrobium bigibbum var. compactum (physical 
characteristics  of substrates used in Dendrobium phalaenopsis var. schroederianum x 
Dendrobium  bigibbum var. compactum plants cultivation). Dourados, UFGD, 2008.

Atributos Carvão
Fibra de 

coco
Carvão + 

fibra de coco
Macroporosidade (%) 27,80 43,60 36,00
Microporosidade (%) 27,90 36,30 35,70
Porosidade total (%) 55,80 79,90 68,00
Cap. retenção de água (mL/50 cm3) 14,60 19,60 18,90
Densidade g/cm3 0,19 0,04 0,15

Tabela 2. Efeito dos substratos sobre a redução do diâmetro de pseudobulbos (%) e sobre 
brotações de plantas (%) de Dendrobium phalaenopsis var. schroederianum x Dendrobium 
bigibbum var. compactum hybrids (substrates effects on reduction of diameter of pseudobulbs 
(%) and sprouting (%) of Dendrobium phalaenopsis var. schroederianum x Dendrobium 
bigibbum var. compactum plants). Dourados, UFGD, 2008.

Substratos
Intensidade luminosa (lux)

4.500 5.300 6.200 8.300 12.800
Redução do diâmetro de pseudobulbos (%)

Carvão 13,89 b 16,65 ab 7,51 a 21,37 a 6,95 a
Fibra de coco 34,54 a 30,15 a 17,68 a 4,35 a 11,67 a
Carvão + Fibra de coco 15,67 ab 10,37 b 11,87 a 16,22 a 12,35 a

Brotações (%)
Carvão 1,00 b 2,00 a 6,00 a 9,00 a 14,00 a
Fibra de coco 12,00 a 6,00 a 6,00 a 7,00 a 3,00 b
Carvão + Fibra de coco 10,00 ab 4,00 a 7,00 a 10,00 a 2,00 b

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem estatisticamente entre si 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade (means followed by the same small letter in the 
column, did not differ from each other by Tukey’s test at 5% of probability).

%RMF = 36,08 - 0,001*x  (R2= 65,0%)
%RD = 15,4
%BR = 6,6
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Figura 1 A) Efeito isolado da intensidade luminosa sobre redução de massa fresca (%RMF), 
redução do diâmetro de pseudobulbos (%RD) e brotações (%BR) (A) light intensity on 
reduction of fresh mass (%RMF), reduction of pseudobulbs diameter (%RD) and sprouting 
(%BR). Dourados, UFGD, 2008.
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FC = 39,76 - 0,002*x         (R 2 = 51,0%)
CA = CA+FC = 13,3%
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Figura 1 B) Efeito conjunto das intensidades luminosas e dos substratos sobre a redução do di-
ametro de pseudobulbos (%RD) de plantas de Dendrobium phalaenopsis var. schroederianum  
x Dendrobium bigibbum var. compactum. CA= carvão; FC= fibra de coco; CA+FC= carvão + 
fibra de coco (B) Light intensity and substrates effects on reduction of pseudobulbs diameter  
(%RD) of Dendrobium phalaenopsis var. schroederianum x Dendrobium  bigibbum var. 
compactum plants. CA= charcoal; FC= coconut fiber; CA+FC= charcoal + coconut fiber). 
Dourados, UFGD, 2008.

CA = 9,924 + 0,005**x  (R
2
= 68,4%)

FC = -72 + 0,027**x - 0,000002**x 2(R
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CA+FC = 60,09 -0,011**x + 0,0000008**x 2 (R2 = 69,4%)
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Figura 2. Efeito conjunto da intensidade luminosa e dos substratos a) sobre o início da floração 
após o transplante e b) sobre o percentual de plantas com flores de plantas de Dendrobium  
phalaenopsis var. schroederianum x Dendrobium bigibbum var. compactum. CA= carvão; 
FC= fibra de coco; CA+FC= carvão + fibra de coco (light intensity and substrates effects on 
a) flowering beginning after transplantation and b) on percentage of plants with flowers of 
Dendrobium phalaenopsis var. schroederianum x Dendrobium bigibbum var. compactum 
plants. CA= charcoal; FC= coconut fiber; CA+FC= charcoal + coconut fiber). Dourados, 
UFGD, 2008.
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coco e nestas condições, à medida que 
se aumentou a intensidade luminosa 
houve menores perdas nos diâmetros de 
pseudobulbos. Nos demais substratos o 
%RD foi de 13,3 independentemente da 
intensidade luminosa utilizada (Figura 
1b).

Sob 4.500 e 5.300 lux, a fibra de 
coco proporcionou os maiores valores 
de %RD sendo estatisticamente iguais 
ao substrato carvão + fibra de coco 
(em 4.500 lux) e ao carvão (em 5.300 
lux) (Tabela 2). A partir de 6.200 lux, o 
cultivo de plantas de denfal em fibra de 
coco apresentou valores de %RD esta-
tisticamente iguais aos proporcionados 
pela utilização do carvão e da mistura 
de carvão + fibra de coco (Tabela 2). 
Esses resultados podem sugerir que 
a luminosidade próxima da utilizada 
durante o período de aclimatização das 
plantas (controle) tenha proporcionado 
uma condição mais favorável ao cultivo 
das mesmas, uma vez que o estresse 
decorrente do transplante foi menos 
intenso, devido ao seu aparato fotossin-
tético estar já regulado a essa condição 
de luminosidade. A utilização da fibra 
de coco e luminosidade inferior a 6.200 
lux propiciaram condições de cultivo 
desfavoráveis às plantas, induzindo 
maior utilização das reservas hídricas e 
nutricionais contidas nos pseudobulbos 
como mecanismo de sobrevivência 
(Tabela 2).

Em relação ao %BR, houve efeito 
dos substratos (p<0,05) quando as plan-
tas foram cultivadas sob 4.500 e 12.800 
lux (Tabela 2). Esses resultados sugerem 
que a produção de brotações de denfal 
está relacionada ao equilíbrio entre a 
intensidade luminosa e a disponibilida-
de hídrica fornecida pelos substratos. 
Assim, a maior produção de brotações 
ocorreu tanto em condições de maior 
luminosidade com a utilização de subs-
trato de menor capacidade de retenção 
hídrica (carvão), quanto em condições 
de menor luminosidade com a utilização 
de substratos de maior retenção hídrica 
(fibra de coco e carvão + fibra de coco) 
(Tabela 2).

Em relação às características repro-
dutivas, constatou-se efeito conjunto dos 
tratamentos sobre o início do floresci-
mento (IF), o percentual de plantas com 
flores (%PF), a duração da floração (DF) 
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CA = 10,9cm
FC = 9,12 cm

CA+FC = -3,45 + 0,002x + 0,0000001x 2 (R2 =38,0% )
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Figura 2. C - Efeito conjunto da intensidade luminosa e dos substratos sobre o comprimento 
da haste floral de plantas de Dendrobium phalaenopsis var. schroederianum x Dendrobium 
bigibbum var. compactum. CA= carvão; FC= fibra de coco; CA+FC= carvão + fibra de 
coco (C ) light intensity and substrates effects on length of the flower stem of Dendrobium 
phalaenopsis var. schroederianum x Dendrobium bigibbum var. compactum plants. CA= 
charcoal; FC= coconut fiber; CA+FC= charcoal + coconut fiber). Dourados, UFGD, 2008.

e o comprimento da haste floral (CHF). 
Para o número de botões florais (NB) 
houve efeito isolado dos tratamentos, 
enquanto que para o diâmetro da flor 
(Dflor), tanto os substratos quanto os 
níveis de intensidade luminosa não in-
fluenciaram nos resultados observados, 
apresentando valores médios de 16,24 
mm para esta característica.

O florescimento iniciou-se em abril 
de 2008, aproximadamente aos 180 
dias após o transplante (DAP), sendo 
observado um retardo no início desse 
fenômeno em plantas cultivadas sob as 
menores intensidades luminosas e em 
substratos constituídos de carvão e car-
vão + fibra de coco (Figura 2a). Nessas 
mesmas condições foram observados 
os menores percentuais de plantas com 
flores, indicando que a intensidade lu-
minosa possa ter influência na floração 
de denfal (Figura 2b), além de outros 
fatores ambientais como temperatura e 
fotoperíodo (Rotor Junior, 1952).

No entanto, em relação às orqui-
dáceas, pouco se conhece sobre os 
aspectos fisiológicos de estímulo para a 
indução da floração. O grande número 
de espécies desta família distribuídas 
em diferentes habitats e, consequente-
mente, submetidas a várias condições 
ambientais dificulta a compreensão 
dos fenômenos envolvidos nessa fase, 
já que os mesmos envolvem respostas 
das plantas relacionadas à temperatu-
ra, fotoperíodo, umidade, intensidade 
de luz e outros fatores climáticos que 
podem atuar individualmente ou em 
conjunto, estimulando a conversão de 
gemas vegetativas em reprodutivas 
(Cardoso, 2007).

Em relação ao comprimento da haste 
floral, o substrato carvão promoveu os 
maiores valores em todos os níveis de 
intensidade luminosa, cujos resultados 
não diferiram estatisticamente entre si 
(Figura 2c). 

Para a duração da floração houve 
diferença entre os tratamentos, sendo 
as menores médias (22 dias) observadas 
em flores produzidas por plantas cultiva-
das na mistura de carvão + fibra de coco 
sob 6.200 lux (Figura 3a).

Vários aspectos são considerados 
importantes na avaliação comercial da 
qualidade de flores de orquídeas, tais 
como número de botões para D. nobile 
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CA+FC = 46,23 - 0,005*x + 0,0000003*x2   (R2= 71,0%)
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Figura 3. A) Efeito conjunto da intensidade luminosa e dos substratos sobre a duração da 
floração e B) Efeito do substrato no número de botões de plantas de Dendrobium phalaenopsis  
var. schroederianum x Dendrobium bigibbum var. compactum. CA= carvão; FC= fibra de 
coco; CA+FC= carvão + fibra de coco (A)Light intensity and substrates effects on duration of 
flowering and B) substrates effects on number of buds per plant of Dendrobium phalaenopsis 
var. schroederianum x Dendrobium bigibbum var. compactum. CA= charcoal; FC= coconut 
fiber; CA+FC= charcoal + coconut fiber). Dourados, UFGD, 2008.
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NB = 1,66 + 0,000141*x  (R2= 47,8%)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

4500 5300 6200 8300 12800

Intensidade luminosa (lux)

N
úm

er
o 

de
 b

ot
õe

s

Linear (NB)

Figura 3. C) Efeito da intensidade luminosa no número de botões de plantas de Dendrobium 
phalaenopsis var. schroederianum x Dendrobium bigibbum var. compactum. CA= carvão; 
FC= fibra de coco; CA+FC= carvão + fibra de coco (C) Effect of light intensity on number 
of buds per plant of Dendrobium phalaenopsis var. schroederianum x Dendrobium bigibbum  
var. compactum. CA= charcoal; FC= coconut fiber; CA+FC= charcoal + coconut fiber). 
Dourados, UFGD, 2008.
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ras que aumentam o custo de produção.
Dessa forma,  recomenda-se , 

para as condições locais, o cultivo 
de Dendrobium  phalaenopsis var. 
schroederianum  x  Dendrobium 
bigibbum  var. compactum em substrato 
constituído por carvão vegetal e em 
locais providos de tela com 50% de 
sombreamento.
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(Bernardi et al., 2004) e diâmetro das 
flores para Phalaenopsis (Cardoso, 
2007). Tanto para o cultivo de material 
de corte quanto para o de envasado, a 
durabilidade das flores também deve ser 
levada em conta na avaliação do padrão 
de qualidade, uma vez que quanto mais 
tempo as plantas permanecerem com 
flores abertas, maior a probabilidade 
de venda e menores são os riscos de 
perda. Como observado no presente tra-
balho, as flores de denfal apresentaram 
durabilidade média de 28 dias período 
considerado adequado para o híbrido 
em questão.

O maior número de botões florais 
foi observado em plantas cultivadas em 
substrato carvão (3 botões por planta) 
(Figura 3b), sendo observado um au-
mento crescente em função do aumento 
da intensidade luminosa (Figura 3c), o 
que indica a necessidade do híbrido por 
maior intensidade luminosa e condições 
de cultivo nos quais haja drenagem 
eficiente de água, como observado no 
substrato em estudo.

Deve-se salientar que nessas mes-
mas condições as plantas cultivadas 
em carvão e sob 12.000 lux florescem 
em maior proporção (Figura 2b) a um 
custo de produção rentável, uma vez 
que o carvão utilizado como substrato 
é um subproduto da indústria carvoeira 
e adquirido sem ônus ou a baixo custo 
pelos produtores e a condição de 12.800 
lux dispensa a utilização de subcobertu-

Substratos e intensidades de luz no cultivo de orquídea denfal
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A  berinjela (Solanum melongena L., 
2n = 24) é originária das zonas 

tropicais da China e Índia, e foi introdu-
zida pelos árabes na Europa, incluindo 
a Espanha, no período da Idade Média. 
Os espanhóis, por sua vez, trouxeram 
esta espécie para a Colômbia, onde ela 
se tornou parte dos hábitos alimentares 
do Caribe Colombiano (Aramendiz et 
al., 2007). Esta hortaliça é considerada 
de grande importância econômica e 
nutricional, sendo uma importante fonte 
de antioxidantes e minerais para a dieta 
humana (Rubatzky & Yamaguchi, 1997; 
Kashyap et al., 2003; Kumar et al., 
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RESUMO
Foram avaliados 24 genótipos (híbridos, cultivares e variedades 

locais) de berinjela quanto às características produtivas no Caribe 
Colombiano para quantificar a divergência genética entre estes e 
indicar possíveis cruzamentos. Visa-se dar início a um programa de 
melhoramento genético da cultura na região, considerando a diver-
gência genética e as características agronômicas desses genótipos. 
Utilizou-se delineamento em blocos casualizados, com três repeti-
ções. As variáveis estudadas foram comprimento do fruto, número 
de frutos por planta, massa média do fruto, rendimento, firmeza do 
fruto e altura da planta. Os dados foram submetidos à análise de 
variância univariada e estatísticas multivariadas utilizando-se dife-
rentes métodos de agrupamento hierárquico e as variáveis canônicas. 
As médias foram agrupadas pelo teste de Scott-Knott. Verificou-
-se elevada divergência entre os genótipos estudados. Quando se 
considerou isoladamente os híbridos, as cultivares e as variedades 
locais, observou-se maior variabilidade entre os híbridos seguido 
das cultivares e, por fim, das variedades locais. O método UPGMA 
foi mais fidedigno no agrupamento que os métodos Ward e Vizinho 
Mais Próximo, pois obteve maior valor de Coeficiente de Correlação 
Cofenética. Pelos critérios pseudo-F e pseudo-t2 verificou-se que o 
ponto de máximo foi atingido quando da formação de quatro grupos, 
sendo este considerado o número ideal de grupos para o UPGMA. 
Houve concordância entre os grupos formados pelo UPGMA e pelas 
variáveis canônicas. Com os resultados pode-se inferir que os cru-
zamentos CC08 x CC02; CC08 x EU01 e CC08 x C016 têm grande 
potencial visando à produção e a firmeza do fruto.

Palavra-chave: Solanum melongena, análise multivariada, melho-
ramento de plantas, firmeza do fruto.

ABSTRACT
Agronomic potential and genetic divergence among eggplant 

genotypes in the Colombian Caribbean region

We evaluated 24 genotypes (hybrids, cultivars and landraces) of 
eggplant related to yield traits in the Colombian Caribbean region, 
to quantify the genetic divergence among these genotypes and to 
indicate possible crosses. With the results of the genetic diversity and 
agronomic traits we intend to initiate a program of eggplant breeding 
in that region. A randomized block design with three replications was 
used. The analyzed variables were fruit length, number of fruits per 
plant, mean fruit weight, yield, fruit firmness and plant height. The 
data were submitted to variance analysis and the averages grouped 
by Scott-Knott test. A multivariate analysis was also performed using 
different methods of hierarchical clustering and canonical variables. 
There was high divergence among the studied genotypes even when 
considered within hybrids, cultivars and landraces, with highest 
variability among the cultivars and hybrids followed by the landraces. 
The UPGMA method was more reliable than Ward and Single Linkage 
methods since UPGMA presented greater value of Cophenetic 
Correlation Coefficient (CCC). Using pseudo-F and pseudo-t2 criteria 
the maximum point was reached when four clusters were formed, 
being considered the ideal number of groups for the UPGMA. There 
was agreement among the groups formed for UPGMA analysis and 
canonic variables. Crosses between CC08 x CC02; CC08 x EU01 
and CC08 x C016 may be recommended to start an eggplant breeding 
program aiming to improve yield and fruit firmness.

Keywords: Solanum melongena, multivariate analysis, plant 
breeding , fruit firmness.
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2008; Raigon et al., 2008). O combate 
à cólera, diabetes, asma, bronquites, dor 
de dente e diminuição no colesterol são 
alguns exemplos nos quais a berinjela 
tem sido considerada eficaz (Daunay 
et al., 2001). 

A Ásia é o maior produtor de be-
rinjela, com destaques para a China 
e a Índia, correspondendo a 83% da 
produção mundial (FAO, 2009). A 
Colômbia por sua vez, possui uma pro-
dução relativamente irrisória quando 
comparada com esses países. Entretanto, 
esta produção vem crescendo ao longo 
dos anos, principalmente na região do 

Caribe Colombiano, sendo cultivada 
por pequenos produtores em áreas que 
oscilam entre 0,1 a 0,25 ha, tornando-
-se uma das principais hortaliças nos 
estados de Córdoba, Sucre e Bolívar 
(Aramendiz et al., 2008). Dentre os 
genótipos cultivados pelos agricultores 
encontram-se híbridos, cultivares de 
polinização aberta e variedades locais. 
Estas últimas são importantes por 
representarem a possibilidade de iden-
tificação de genes que podem melhorar 
características organolépticas e conferir 
resistência a fatores abióticos e bióticos 
em plantas (Gepts, 2006).
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Em programas de melhoramento de 
plantas, a informação da diversidade 
genética é de grande importância, pois 
genótipos mais divergentes, quando cru-
zados, originam populações segregantes 
com maior variabilidade e esta é uma 
premissa para obtenção de segregantes 
superiores (Hallauer & Miranda Filho, 
1986; Reif et al., 2005; Gonçalves et 
al., 2008).

Com o avanço da tecnologia com-
putacional, métodos multivariados têm 
se tornado uma importante ferramenta 
para o estudo da diversidade genética 
(Ortiz et al., 2008). A escolha do méto-
do baseia-se na precisão desejada pelo 
pesquisador, na facilidade da análise 
e na forma como os dados foram ob-
tidos. Entre os métodos multivariados 
destacam-se a análise por componentes 
principais, as variáveis canônicas e os 
métodos de agrupamento hierárquicos e 
de otimização (Cruz & Carneiro, 2003; 
Gonçalves et al., 2008).

Os objetivos do presente trabalho 
foram avaliar o comportamento de oito 
variedades locais, sete cultivares e nove 
híbridos comerciais quanto às caracte-
rísticas produtivas na região do Caribe 
Colombiano e quantificar a divergência 
genética entre esses genótipos, com a 
perspectiva de recomendação de novos 
cruzamentos para geração de cultivares 
mais adaptadas às condições caribenhas.

MATERIAL E MÉTODOS

Vinte e quatro genótipos de berinjela 
do banco de germoplasma da Universi-
dade de Córdoba e da empresa Corpoica 
foram avaliados (Tabela 1). Esses genó-
tipos são oriundos da Colômbia, do Bra-
sil, do Japão, de Taiwan e dos Estados 
Unidos. Deve-se ressaltar que, embora 
nomes comuns idênticos possam ser ob-
servados na lista dos genótipos, existem 
diferenças em sua genealogia, pois são 
produzidos por empresas diferentes (que 
se utilizam de diferentes genitores) e 
em outros casos são procedentes de di-
ferentes locais na Colômbia, possuindo 
diferenças fenotípicas marcantes. Os 
genótipos foram semeados no primeiro 
semestre de 2008 no centro de pesquisa 
C.I. Turipaná de Cereté em Córdoba (8º 
35’ 09’’N, 75º 53’ 42’’W, altitude de 48 
m), com médias de umidade relativa do 

ar, precipitação e temperatura de 85%, 
1600 mm anuais e 28ºC, respectivamen-
te (Palencia et al., 2006).

Os genótipos foram avaliados uti-
lizando-se delineamento experimental 
em blocos completamente casualizados, 
com três repetições. Cada parcela foi 
composta por uma fileira de 10 m de 
comprimento com 11 plantas, em um 
espaçamento de 1x1 m. As mudas foram 
produzidas sob telado, por semeadura 
direta, em recipientes de polietileno de 
15 cm de altura x 5 cm de diâmetro. 
Utilizou-se substrato composto por 
mistura de solo de mata com areia na 
proporção de 3:1. Cerca de 20 dias após 
a germinação, procedeu-se o desbaste 
das mudas, selecionando-se as mais 
vigorosas e deixando-se apenas uma por 
recipiente. As mudas foram transplanta-
das com 15 cm de altura. O manejo e os 
tratos culturais foram feitos de acordo 
com as necessidades para esta hortaliça, 
seguindo as recomendações técnicas 
para a cultura conforme Aramendiz et 
al. (2008). Foram realizadas 13 colheitas 
ao longo do experimento.

As variáveis analisadas foram com-
primento do fruto (CF), em cm; número 
de frutos por planta (NFP); massa média 
do fruto (MMF), em g; rendimento 
(Rend), em t/ha; firmeza (Firm) do 
fruto, em Newton e altura da planta 
(AP) em cm.

Os dados foram submetidos à análise 
de variância para detecção da presença 
de variabilidade genética entre os genó-
tipos e, em seguida, os valores médios 
foram ordenados segundo o agrupamen-
to de Scott-Knott a 1% de probabilidade. 
Para a observação da variabilidade 
entre e dentro dos diferentes grupos de 
genótipos testados (híbridos, cultivares 
comerciais e variedades locais) utilizou-
-se boxplot.

Foram realizadas análises mul-
tivariadas utilizando-se técnicas de 
agrupamento hierárquico e de variáveis 
canônicas. Para a análise de agrupamen-
to hierárquico foi utilizada a distância 
generalizada de Mahalanobis como 
medida de dissimilaridade, e no pro-
cesso de agrupamento utilizaram-se os 
métodos UPGMA (Unweighted Pair-
-Group Method Using an Arithmetic 
Average), Ward e Vizinho Mais Próximo 
(VMP). Para testar a eficiência de cada 

método hierárquico calculou-se o coe-
ficiente de correlação cofenética (CCC) 
pois, quanto maior este valor, maior 
é a eficiência  do método em questão. 
Posteriormente, calculou-se o número 
de grupo ideal utilizando os critérios 
pseudo-F e pseudo-t2. Foi calculada 
também a importância relativa das 
características pelo método de Singh 
(1981). Os dados foram analisados pelos 
programas SAS (SAS Institute, 2000) e 
R (R Development Core Team, 2006).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pelas análises de variâncias indivi-
duais, para todos os caracteres, foram 
constatadas diferenças altamente signi-
ficativas entre os genótipos estudados 
(p≤0,01) (Tabela 2). Esse resultado 
indicou a necessidade de avaliação 
das médias separadamente em cada 
genótipo e sua comparação pelo teste 
de Scott-Knott. Houve a formação de 
quatro grupos para a variável NFP, cinco 
para Rend, seis grupos tanto para CF 
quanto para MMF e AP, e nove grupos 
para Firm (Tabela 2). Esses resultados 
confirmam aqueles obtidos pelo teste F, 
sinalizando a existência de variabilidade 
genética entre os genótipos estudados. 
Os coeficientes de variação experi-
mental (CVe) foram de 6,3; 6,3; 6,5; 
9,2; 9,5 e 10,5 para Firm, AP, CF, NFP, 
MMF, Rend e NFP, respectivamente 
(Tabela 2). Esses valores demonstram 
uma alta precisão experimental dando 
confiabilidade aos resultados obtidos e 
às conclusões inferidas.

Observou-se entre as variedades 
locais uma menor variabilidade quando 
comparada com as cultivares e os híbri-
dos para a maioria das características 
estudadas (Figura 1). Possivelmente, 
estes genótipos têm uma origem co-
mum restringindo assim a variabilidade 
genética, como assinalam Prohens et 
al. (2005). É interessante observar no 
entanto, que embora tendo a menor 
variabilidade para o caráter CF, as varie-
dades locais produziram frutos de maior 
comprimento. A mesma observação 
pode ser feita para os caracteres massa 
média dos frutos e altura de plantas: as 
variedades locais tiveram menor varia-
bilidade, porém, obtiveram os maiores 
valores para ambos os caracteres. Plan-
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tas altas de berinjela tendem a favorecer 
incidência de pragas e doenças, uma 
vez que plantas mais altas produzem 
maior densidade de copa, criando um 
microclima com maior umidade, que 
favorece o crescimento de patógenos e 
pragas. Entretanto, em regiões de baixa 
umidade a escolha por plantas altas pode 
ser vantajosa por estas terem um ciclo 
mais longo com uma maior produção 
de frutos por planta (Aramendiz-Tatis 
et al., 2008).

Já em relação aos híbridos e às cul-
tivares, registrou-se maior variabilidade 
dentro de cada tipo de material genético 
para a maioria das características (Figu-
ra 1). Os híbridos tiveram maior variabi-
lidade nas características CF, NFP, Rend 
e AP, enquanto as cultivares mostraram 
ampla variabilidade para MMF e Firm. 
As cultivares e os híbridos estudados 
são provenientes de regiões distintas 

(Tabela 1) e são resultados de progra-
mas de melhoramento desenvolvidos 
em diferentes locais, certamente com 
objetivos variados e com a utilização 
de genitores diferentes fazendo com que 
ocorra maior variabilidade.

A cultivar CC04 teve o maior com-
primento do fruto, com 25,4 cm, seguida 
pelos híbridos JP01 e BR02 com 22,7 e 
21,5 cm, respectivamente, e pela varie-
dade local C023 com 21,4 cm (Tabela 2). 
Em relação ao menor comprimento dos 
frutos pode-se destacar o híbrido TW03 
e a cultivar CC02 com 10,6 e 12,1 cm, 
respectivamente. O tamanho do fruto 
está associado à demanda do mercado, 
ou seja, para conserva são preferidos 
frutos menores, como por exemplo, os 
acessos TW02 e CC02; entretanto, para 
consumo in natura adequam-se melhor 
os frutos entre 20 a 25 cm (Aramendiz-
-Tatis et al., 2008).

Verificou-se que o híbrido EU02 e a 
cultivar CC08 foram muito superiores 
em relação aos demais genótipos para a 
característica número de frutos por plan-
ta. Ambos os genótipos produziram 96 
frutos por planta. Essa alta prolificidade 
se refletiu em frutos de menor massa mé-
dia, com 89,0 e 84,0 g, respectivamente. 
Outros genótipos, como os híbridos 
CC06, TW03 e TW04, também revela-
ram alta prolificidade, com 37,7; 42,0 
e 46,8 frutos por planta, e baixa massa 
média do fruto, com 78,0; 83,0 e 86,0 g 
respectivamente. Em relação às maiores 
massas médias dos frutos, destacaram-
-se o híbrido BR02, a cultivar CC02 e 
as variedades locais C009, C025, C043, 
com 315,7; 340,3; 313,0; 324,0 e 351,3 
g, respectivamente.

Os genótipos EU02, CC08, JP01 e 
BR02 ficaram agrupados em relação 
aos maiores rendimentos, com valores 

Tabela 1. Identificação, nome comum, tipo de material e procedência dos 24 genótipos de berinjela da coleção de germoplasma da Universi-
dade de Córdoba e da empresa Corpoica (identification, common name, material type and source of 24 genotypes of an eggplant germplasm 
collection of the University of Córdoba and Corpoica Company). Cordoba, Universidad de Cordoba, 2009.

Genótipos
Tipo Procedência

Código Nome
BR01 Roxa Cultivar Topseed
BR02 Ciça Hibrido Embrapa
BR03 Linha tradicional Cultivar Feltrin
CC01 Long purple Hibrido Fercon (Colômbia)
CC02 Black Bell Cultivar Miguel Saen Y Cia. (Colômbia)
CC03 Barcelona Cultivar Impulsemillas (Colômbia)
CC04 Nº 5 Cultivar Impulsemillas (Colômbia)
CC06 Long purple Hibrido Arroyave (Colômbia)
CC08 Roxa Cultivar Semicol (Colômbia)
JP01 Senryo Hibrido Japão
TW01 Chaoyan Taiwan Hibrido Taiwan
TW03 MEBH-11 Hibrido Taiwan
TW04 Mandhari seeds Hibrido Taiwan
TW06 Shuangfeeng G.13 Hibrido Taiwan
EU01 Black beauty Cultivar Estados Unidos
EU02 Long purple Hibrido Estados Unidos
C002 Lila Variedade Local Cereté, Córdoba (Colômbia)
C003 Lila pompa Variedade Local Cereté, Córdoba (Colômbia)
C009 Morada Variedade Local San Carlos, Córdoba (Colômbia)
C016 Lila Variedade Local Cereté, Córdoba (Colômbia)
C023 Palanca Variedade Local Cereté, Córdoba (Colômbia)
C025 Roja Calabaza Variedade Local Cereté, Córdoba (Colômbia)
C033 Morada con espina Variedade Local Lorica; Córdoba (Colômbia)
C043 Negra larga Variedade Local Montería, Córdoba (Colômbia)

 H Aramendiz-Tatis et al.
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de 23,3; 22,2; 21,1 e 20,5 t/ha, respec-
tivamente. Ressalta-se que esse grupo 
foi composto por três híbridos e uma 
cultivar (CC08), que teve rendimento 
equivalente aos híbridos. Os híbridos 
(CC01, TW03, TW04 e TW06), as 
cultivares (CC03, CC04 e CC06) e as 
variedades locais (C009, C033 e C043) 
tiveram rendimento variando entre 4,6 a 
9,3 t/ha, bem abaixo da produção média 
da região que é de 16 t/ha (Aramendiz 
et al., 2008). Esse baixo rendimento 
dos híbridos pode estar associado à 

baixa adaptação local pois, dos quatro 
híbridos com baixo rendimento, três são 
provenientes de Taiwan e apenas um da 
Colômbia.

Em relação à firmeza dos frutos, 
variável de grande importância na etapa 
de transporte, destacaram-se os genóti-
pos TW03, EU01, TW04 e CC02 com 
valores de 7.650,0; 5.158,3; 5.116,7 
e 4.783,3 Newton, respectivamente. 
Entretanto, os híbridos TW03 e TW04 
tiveram baixos valores de rendimento, 
com 8,5 e 7,3 t/ha, respectivamente, 

enquanto as variedades EU01 e CC02 
tiveram valores médios de rendimento 
(15,3 e 14,0 t.ha-1, respectivamente). Os 
genótipos EU02, CC08, JP01 e BR02 
que foram os mais produtivos, tiveram 
valores médios e baixos de resistência 
do fruto, com 3.916,7, 2.980,0, 2.708,3 
e 3.916,7 Newton, respectivamente.

As variedades locais C002 e C003 
atingiram os maiores valores para altura 
de planta, com 114,0 e 112,5 cm, respec-
tivamente; enquanto a cultivar CC08 e 
os híbridos TW03 e TW04 tiveram os 

Tabela 2. Médias aritméticas1 de 24 genótipos de berinjela para seis descritores agronômicos, agrupados pelo agrupamento Scott-Knott 
(average values of 24 eggplant genotypes for six agronomic traits, clustered by the Scott-Knott test). Cordoba, Universidad de Cordoba, 2009.

Genótipos
Descritores agronômicos

CF2 NFP MMF Rend Firm AP
BR01 18,0 c 29,9 d 195,3 d 12,7 c 3783,3 e 91,1 c
BR02 21,2 b 29,9 d 315,7 a 20,5 a 3916,7 e 102,4 b
BR03 15,7 d 26,0 d 290,7 b 15,2 b 3566,7 e 92,4 c
CC01 16,8 d 27,3 d 197,3 d 7,8 e 3625,0 e 78,8 d
CC02 12,1 f 24,7 d 340,3 a 14,0 c 4783,3 b 75,2 d
CC03 14,7 e 29,9 d 249,3 c 7,3 e 4500,0 c 60,0 e
CC04 25,4 a 32,1 d 154,3 e 7,2 e 1375,0 i 70,5 d
CC06 14,5 e 37,7 c 78,0 f 4,6 e 2391,7 g 49,7 f
CC08 14,2 e 96,2 a 84,0 f 22,2 a 2980,0 f 48,7 f
JP01 22,7 b 32,5 d 236,7 c 21,1 a 2708,3 g 82,8 c
TW01 16,6 d 19,5 d 289,0 b 11,3 d 3391,7 e 62,2 e
TW03 10,6 f 42,0 b 83,0 f 8,5 e 7650,0 a 49,2 f
TW04 12,7 f 46,8 b 86,0 f 7,0 e 5116,7 b 55,5 f
TW06 19,9 c 29,5 d 124,0 e 7,4 e 2000,0 h 63,3 e
EU01 14,2 e 34,7 c 297,3 b 15,3 b 5158,3 b 83,2 c
EU02 14,7 e 96,2 a 89,0 f 23,3 a 2916,7 f 61,8 e
C002 17,6 c 28,2 d 280,0 b 11,3 d 3508,3 e 114,0 a
C003 18,6 c 36,8 c 259,3 c 11,0 d 4141,7 d 112,5 a
C009 20,1 c 23,4 d 313,0 a 8,3 e 3258,3 f 100,3 b
C016 18,0 c 32,1 d 206,7 d 13,9 c 4608,3 c 98,8 b
C023 21,4 b 30,8 d 275,0 b 12,0 d 2600,0 g 99,2 b
C025 20,4 c 27,3 d 324,0 a 10,3 d 2841,7 f 104,0 b
C033 19,0 c 24,7 d 248,7 c 6,2 e 4091,7 d 101,5 b
C043 18,4 c 24,7 d 351,3 a 9,3 e 2108,3 h 105,3 b
Média 17,4 36,01 223,67 11,99 3625,90 81,77 
QM trat3/ 38,51** 36,76** 25208,41** 84,45** 5165040,56** 1388,49**
CVg4/ 20,25 53,94 40,63 44,01 36,00 26,05
Cve5/ 6,49 10,49 9,25 9,48 6,29 6,30

1Médias seguidas pela mesma letra, na mesma coluna, pertencem a um mesmo grupo (Scott-Knott); 2CF= comprimento do fruto; NFP= 
número de frutos por planta; MMF= massa média dos frutos; Rend= rendimento; Firm= firmeza do fruto e AP= altura da planta; 3Quadrado 
médio do tratamento, significativo a 1% de probabilidade; 4Coeficiente de variação genotípico; 5Coeficiente de variação ambiental (1averages 
followed by the same letter in same column, belong to the same group (Scott-Knott); 2CF= fruit length; NFP= number of fruits per plant; 
MMF= mean fruit weight; Rend= yield; Firm= fruit firmness; AP= plant height; 3Mean square of treatment, significant at 1% probability; 
4Genotypic coefficient of variation; 5Coefficient of environmental variation).
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Figura 1. Boxplot dos valores mínimos, máximos e mediana – 25, 50 e 75 – dos descritores comprimento do fruto (A); número de frutos por 
planta (B); massa média dos frutos (C); rendimento (D); firmeza do fruto (E) e altura das plantas (F) (boxplot of the minimum, maximum 
and median values – 25, 50 and 75 – fruit length (A); number of fruits per plant (B), mean weight of fruit (C); yield (D); fruit firmness (E) 
and plant height (F) traits). Cordoba, Universidade de Cordoba, 2009.
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menores valores, com 48,7; 49,2 e 55,5 
cm, respectivamente. A altura da planta 
influencia, além da incidência de pragas 
e doenças, e umidade dentro do dossel, o 
manejo e o ciclo da cultura. Assim, a es-
colha pela estatura da planta dependerá 
do clima da região, da mão-de-obra dis-
ponível e do tempo disponíveis para uso 
da área (Aramendiz-Tatis et al., 2008).

Pela análise multivariada, o método 
de agrupamento hierárquico UPGMA 
(Figura 2) mostrou ser mais fidedigno 
do que os métodos Ward e Vizinho 
Mais Próximo (VMP), uma vez que 
comparando os valores de correlação 
cofenética entre os diferentes métodos, 
o UPGMA teve valor de 0,9, enquanto 

Ward e VMP tiveram valores de 0,7 e 
0,8, respectivamente. Segundo Sokal 
& Rohlfe (1962), valores acima de 0,8 
indicam um bom ajuste entre a matriz de 
similaridade ou dissimilaridade com o 
dendrograma. Essa maior fidedignidade 
do UPGMA em relação ao método de 
Ward e VMP, também foi encontrado 
por Gonçalves et al., (2008) e Rocha et 
al., (2009), e pode ser explicado pelo 
fato de que este método é baseado em 
médias aritméticas, enquanto o VMP 
considera o menor valor entre dois genó-
tipos e o Ward considera a menor soma 
de quadrados em cada etapa do processo 
de formação dos grupos.

Pelos critérios do pseudo-F e pseu-

do-t2 pode-se observar que o ponto 
de máximo foi atingido no passo da 
formação de quatro grupos, indicando 
que este ponto está relacionado com a 
menor probabilidade de significância 
do teste e, consequentemente indica a 
interrupção do processo de agrupamen-
to. Sendo assim, quatro grupos foram 
determinados como ideais para análise 
do agrupamento UPGMA (Figura 2). 

O grupo I foi constituído por 17 
genótipos, sendo oito variedades locais, 
cinco cultivares e quatro híbridos. Este 
grupo revelou uma alta variabilida-
de para a maioria das características 
avaliadas. O grupo II formado pelas 
cultivares CC04 e CC06, e pelo híbrido 
TW06 teve baixos valores para firmeza 
dos frutos (1.375,0; 2.091,7 e 2.000,0 
Newton, respectivamente), rendimento 
(7,2; 4,6 e 7,4 t/ha, respectivamente) e 
massa média dos frutos (154,3; 78,0 e 
124,0 g, respectivamente). Em relação 
ao grupo III, constituído pelos híbridos 
TW03 e TW04, os genótipos obtiveram 
baixos valores para comprimento do 
fruto (10,6 e 12,7 cm, respectivamente), 
massa média dos frutos (83,0 e 86,0 g, 
respectivamente) e rendimento (8,5 e 
7,0 t/ha, respectivamente). Entretanto, 
esse grupo teve os maiores valores para 
firmeza dos frutos (7.650,0 e 5.116,7 
Newton, respectivamente). O grupo IV, 
constituído pela cultivar CC08 e pelo 
híbrido EU02, teve altos valores para 
número de frutos por planta (7,4 cada) 
e para rendimento (22,3 e 23,3 t/ha, 
respectivamente). Contudo, os frutos 
deste grupo tiveram baixos valores para 
firmeza dos frutos (2.980,0 e 2.916,7 
Newton, respectivamente).

Na análise baseada nas variáveis 
canônicas (VC) verificou-se que três 
VC explicaram cerca de 91% da va-
riância total, sendo VC1 responsável 
por 43,6%; VC2 por 28,3% e VC3 por 
19,8% adequando-se neste caso a uma 
representação gráfica tridimensional 
(Figura 3). Houve concordância entre a 
análise de agrupamento pelo UPGMA 
e as variáveis canônicas quando se ob-
serva a distribuição dos genótipos em 
cada grupo.

A firmeza do fruto foi a característica 
com maior importância relativa, ou seja, 
de maior contribuição para a divergência 
genética, com 24,8%, seguido pelas 
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Figura 2. Dendrograma de dissimilaridades genéticas entre 24 genótipos de berinjela, obtido 
pelo método UPGMA com base na distância generalizada de Mahalanobis, a partir de seis 
descritores quantitativos (dendrogram of genetic dissimilarities among 24 eggplant genotypes, 
obtained by the UPGMA method based on generalized of Mahalanobis distance, from six 
quantitative descriptors). Cordoba, Universidade de Cordoba, 2009.
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variáveis números de frutos por planta, 
massa média dos frutos, rendimento e al-
tura de planta, com 19,9; 16,7; 15,8; 14,1 
e 8,7%, respectivamente, demonstrando 
que todas as características contribuíram 
para a divergência genética entre os 
genótipos estudados.

A análise multivariada permite a pre-
dição da heterose, e alguns cruzamentos 
podem ser sugeridos, seguindo-se o 
princípio de se cruzar os genótipos mais 
distantes e com melhores características 
agronômicas. Com base nos dados obti-
dos neste trabalho, as seguintes combi-
nações híbridas, a partir das cultivares 
mais divergentes, podem ser indicadas 
visando o aumento da firmeza do fruto 
e do rendimento: CC08 x CC02; CC08 
x EU01 e CC08 x C016.
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Figura 3. Dispersão gráfica dos escores em relação aos eixos representativos das variáveis 
canônicas (VC1, VC2 e VC3) relativos a seis descritores agronômicos em 24 genótipos de 
berinjela (graphic dispersion of scores on axis representing the canonical variables (VC1, 
VC2 and VC3) for six agronomic descriptors in 24 eggplant genotypes). Cordoba, Univer-
sidade de Cordoba, 2009.
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O conhecimento das características 
morfológicas das plantas é de 

grande relevância para o sucesso de 
estudos das interações entre plantas, 
herbívoros e inimigos naturais (Price, 
1997). Espécies de um mesmo gênero de 
planta podem variar consideravelmente 
quanto às características das folhas, 
flores e frutos, e essas variações muitas 
vezes são determinantes da ocorrência, 

MATOS CHC; PALLINI A; PINTO CMF; VENZON M; REZENDE DDM; FREITAS RCP. 2011. Caracterização morfológica e classificação da superfície 
foliar de pimentas quanto à presença de tricomas e domácias. Horticultura Brasileira 29: 181-186.

Caracterização morfológica e classificação da superfície foliar de 
pimentas  quanto à presença de tricomas e domácias 
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RESUMO
O conhecimento das características morfológicas das plantas 

é de grande relevância para o estudo das interações entre plantas, 
herbívoros e inimigos naturais. Variações nessas características são 
determinantes na ocorrência, abundância e diversidade de organis-
mos que exploram esse habitat. Caracterizou-se a superfície foliar 
de quatro espécies de pimentas do gênero Capsicum e elaborou-se 
uma proposta de classificação das folhas com base nos critérios de 
presença ou ausência, densidade e distribuição de tricomas para 
domácias, visando a utilização dessas informações em estudos de 
resistência de plantas a artrópodes. A contagem dos tricomas foi feita 
em uma área de 5 cm2, no terço médio das folhas, sendo contabilizados 
os tricomas do limbo, das nervuras e das domácias. As espécies de 
pimenta diferiram significativamente quanto à densidade de domácias 
e tricomas presentes na nervura e no limbo de suas folhas. Também 
foi observada diferença significativa na densidade total de tricomas/
cm2 e no número de tricomas por domácia. Das quatro espécies de 
pimenta avaliadas, apenas C. baccatum var. pendulum (pimenta 
com ardume variedade dedo-de-moça) não possui domácias nem 
tricomas em qualquer região de suas folhas. A maior densidade de 
domácias foi observada em C. baccatum var. praetermissum, espécie 
em que se observou as maiores densidades de tricomas em todas as 
regiões da folha e a única com densidade significativa de tricomas 
no limbo. As variações quanto à presença, distribuição e densidade 
de tricomas e domácias podem ser determinantes na ocorrência de 
ácaros predadores e fitófagos nas plantas. Com base na caracterização 
efetuada foi proposta uma escala de classificação da superfície foliar 
das plantas, variando de 1 a 5, em função do número e da densidade 
de tricomas e domácias observados.

Palavras-chave: Capsicum spp., densidade de tricomas, domácia, 
defesa de plantas.

ABSTRACT
Morphological characterization and surface classification of 

chili pepper leaves considering trichomes and domatia

The knowledge of morphological characteristics of plant leaves 
is important to study the interactions among plants, herbivores and 
natural enemies. Variations on such characteristics are determinant 
on the occurrence, abundance and diversity of organisms that exploit 
that habitat. The leaf surface of four Capsicum pepper species was 
characterized, focusing on the presence of trichomes and domatia. 
The objective is to identify possible mite resistance mechanisms on 
these plants. The classification key of pepper leaves was based on 
presence/absence, density and distribution of trichomes. The counting 
of trichomes was done in an area of 5 cm2, from the medium third 
of each leaf. We assessed the trichomes from the limb, ribs and 
domatia. The pepper species significantly differed on the density of 
domatia and trichomes present on the ribs and limbs of their leaves. A 
significant difference was observed on the total density of trichomes/
cm2 and on the number of trichomes/domatia. From the five Capsicum 
species evaluated, only C. baccatum var. pendulum (hot pepper, 
variety girl finger pepper) does not have domatia neither trichomes 
in any part of its leaves. The highest domatia density was found on 
C. baccatum var. praetermissum, which has the highest trichome 
density in all leaf parts and the only one with significant density of 
limb trichomes. The variation of the presence, distribution and density 
of trichomes and domatia may be determinant on the occurrence of 
herbivorous and predatory mites on plants. Such structures can act 
as a resistance mechanism against herbivore mites or may favor the 
presence of predatory and fungivorous mites due to provision of 
shelter sites. We propose here a surface classification scale of chili 
pepper leaves varying from 1 to 5 taking into account the number 
and density of observed trichomes and domatia.

Keywords: Capsicum spp., trichomes density, domatia, plant defense.
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abundância e diversidade de organismos 
que as habitam (Petters, 2002).

Diversos estudos têm dado ênfase à 
importância dos mecanismos de defesa 
física das plantas na resistência contra 
insetos e ácaros (Lam & Pedigo, 2001; 
Aragão et al., 2002; Paron & Lara, 2005; 
Matos et al., 2009) e seus efeitos sobre 
os inimigos naturais (Krips et al., 1999; 
Styrsky et al., 2006). Tais características 

podem agir de forma positiva ou nega-
tiva sobre esses organismos, fazendo 
com que algumas espécies tenham 
preferência por residir em hábitats com 
determinadas características em relação 
a outras.

Muitas espécies de plantas apresen-
tam em suas folhas tricomas ou pêlos 
que podem ter efeito negativo direto 
sobre os herbívoros (Almeida Cortez, 
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2005). Tais estruturas podem atuar 
como uma defesa física (tricomas tec-
tores), dificultando a mobilidade desses 
organismos sobre a superfície foliar, 
ou seja, funcionando como obstáculo, 
considerando a densidade, forma e ta-
manho que apresentam (Melo & Silva 
Filho, 2002; Petters, 2002; Matos et 
al., 2009) ou ainda, como uma barreira 
química (tricomas glandulares), através 
da liberação de substâncias, podendo ter 
efeito imediato sobre a sua preferência 
alimentar, oviposição e sobrevivência, 
dentre outros aspectos (Krips et al., 
1999; Mishalska, 2003; Simmons & 
Gurr, 2005). Em alguns casos, podem 
atuar positivamente sobre esses organis-
mos por disponibilizar refúgios que os 
protegem do ataque dos seus inimigos 
naturais (Mishalska, 2003).

Em relação aos predadores e parasi-
tóides os efeitos da presença de tricomas 
também são variados. Estruturas como 
domácias, constituídas por cavidades 
ou tufos de pêlos (tricomas) nas junções 
entre nervura principal e secundária na 
face abaxial das folhas de diversas es-
pécies de plantas (Lundströem, 1887), 
beneficiam a ocorrência e manutenção 
de ácaros predadores e fungívoros nas 
mesmas, disponibilizando locais de 
oviposição e abrigo contra condições 
adversas na superfície das folhas ou 
contra seus inimigos naturais, ou ainda, 
aumentando sua sobrevivência (Roda et 
al., 2000; Norton et al., 2001; Matos et 
al., 2004). Além disso, podem ter efeito 
negativo indireto sobre os herbívoros 
por propiciar a manutenção de seus 
inimigos naturais nas plantas, através 
da presença dessas estruturas (Matos et 
al., 2004; Mineiro et al., 2006).

O melhoramento genético visando 
a obtenção de cultivares resistentes a 
pragas e doenças vem sendo objeto 
de estudo de diversas pesquisas e tem 
abrangido várias culturas economica-
mente importantes (França et al., 2002; 
Paz Lima et al., 2004; Embrapa, 2006; 
Bento et al., 2007; Fernandes et al., 
2009; Matos et al., 2009). Considerando 
o papel importante que as características 
morfológicas das plantas exercem tanto 
sobre os herbívoros, como sobre os 
inimigos naturais, é de grande impor-
tância o desenvolvimento de pesquisas 
que identifiquem como essas estruturas 

atuam na resistência contra esses orga-
nismos.

O cultivo de Capsicum spp. (pimen-
tas e pimentões) no Brasil vem crescen-
do consideravelmente nos últimos anos, 
devido principalmente à versatilidade 
de aplicação, tanto no uso culinário, 
industrial, medicinal, como também no 
ornamental. Contudo, perdas decorren-
tes da incidência de pragas e doenças 
têm se tornado fonte de preocupação 
para os produtores (Amaral et al., 2001; 
Venzon et al., 2006; Pinto et al., 2007; 
Moura et al., 2010).

Estudos têm sido desenvolvidos 
visando identificar as espécies de 
Capsicum  mais resistentes ao ataque 
de insetos e ácaros (Echer et al., 2002; 
Lima et al., 2003; Matos et al., 2009). 
Entretanto, no caso específico de áca-
ros, as informações são escassas e se 
resumem principalmente a listas das 
espécies possivelmente resistentes a 
esses organismos, sem relatar as prová-
veis causas dessa resistência (Echer et 
al., 2002; Lima et al., 2003). As plantas 
de Capsicum spp. variam consideravel-
mente quanto às características de suas 
folhas, havendo desde espécies com 
folhas glabras a espécies cobertas por 
tricomas (Metcalfe & Chalk, 1950). 
Dessa forma, a resistência de determi-
nadas espécies ao ataque de ácaros e 
insetos pode estar associada à presença 
e densidade dessas estruturas em suas 
folhas.

Este trabalho teve como objetivos 
caracterizar a superfície foliar de plan-
tas de diferentes espécies de Capsicum 
quanto à presença de tricomas e do-
mácias, elaborar uma classificação das 
folhas de Capsicum, de acordo com 
as características que estas possuem, 
visando sua utilização em estudos so-
bre interações entre ácaros fitófagos e 
predadores.

MATERIAL E MÉTODOS

Caracterização da superfície foliar 
de Capsicum spp. - As folhas utiliza-
das foram obtidas a partir de plantas 
das espécies Capsicum baccatum var. 
pendulum  (pimenta com ardume, culti-
var dedo-de-moça) Capsicum chinense 
(pimenta-bode), Capsicum frutescens 

(malagueta), Capsicum baccatum 
var. pendulum (pimenta sem ardume 
ou doce, cultivar chapéu-de-bispo) e 
Capsicum  baccatum var. praetermissum  
(cumari) com seis meses de idade. De 
cada espécie foram amostradas 20 plan-
tas adultas, retirando-se três folhas da re-
gião apical, de forma aleatória. As folhas 
foram acondicionadas, individualmente , 
em sacos de papel devidamente iden-
tificados, e levadas ao Laboratório de 
Acarologia da Universidade Federal de 
Viçosa. Foram coletadas folhas com área 
de aproximadamente 15 cm2, cuja me-
dição foi feita utilizando-se o medidor 
portátil de área foliar (Delta-T Devices 
Ltd. Burwell, Cambridge, England). 

A caracterização das folhas foi feita 
através da avaliação da distribuição 
e densidade de tricomas e domácias 
presentes por folha em cada espécie 
de Capsicum na região das nervuras e 
limbo. A contagem dos tricomas foi feita 
avaliando-se uma seção, com área de 5 
cm2, do terço médio das folhas. Foram 
contabilizados os tricomas presentes na 
lâmina foliar e nas nervuras principal e 
secundárias, segundo metodologia de 
Goldman & English-Loeb (2002). A 
caracterização das domácias foi feita 
segundo O´Dowd & Wilson (1989). Foi 
contabilizada a densidade de domácias 
presentes por área foliar (15 cm2) e o 
número de tricomas presentes por do-
mácia. Subseqüentemente, foi calculado 
o total de tricomas (limbo + nervura + 
domácias) presentes por folha.

Os dados obtidos foram submetidos 
à ANOVA e as médias comparadas pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Classificação das espécies de 
Capsicum em função das caracterís-
ticas estudadas - De posse dos dados 
relativos à caracterização das domácias 
e tricomas de Capsicum spp. elaborou-
-se uma classificação para a arquitetura 
foliar das espécies estudadas, levando-se 
em consideração a ausência/presença 
de tricomas e domácias nas folhas, e a 
densidade de tricomas presentes nessas 
estruturas e na região do limbo e nervu-
ras. Foi elaborada uma escala de 1 a 5, 
organizada em ordem crescente da ocor-
rência das características supracitadas, 
ou seja, partindo inicialmente da espécie 
sem tricomas nem domácias (nota 1) até 
chegar à espécie com maior densidade 
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de tricomas em todas as regiões da su-
perfície foliar e nas domácias (nota 5) 
(Tabela 1). O aspecto geral das folhas de 
Capsicum spp. avaliadas, demostrando 
as características supracitadas, pode ser 
observado na figura 1.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Houve diferença significativa entre 
as espécies de pimenta quanto à densi-
dade de domácias e tricomas presentes 
na nervura e no limbo de suas folhas. 
Também foi observada diferença signi-
ficativa na densidade total de tricomas/
cm2 e no número de tricomas por domá-
cia. Das espécies de Capsicum avaliadas 
apenas em C. baccatum var. pendulum 
(pimenta com ardume, cultivar dedo-de-
-moça) não foram observadas domácias 
nem tricomas em quaisquer regiões de 
suas folhas, sendo esta espécie caracte-
rizada como totalmente glabra (Figura 
1A). A maior densidade de domácias 
foi observada em C. baccatum var. 
praetermissum (Folha coberta por trico-
mas, tanto no limbo como nas nervuras; 
domácias formando cavidades fechadas, 
obstruídas por tricomas (Fig. 1E)), não 
sendo observada diferença significativa 
na densidade dessas estruturas em C. 

Tabela 1. Caracterização e escala de classificação das folhas de cinco espécies de Capsicum, provenientes do banco de germoplasma da 
EPAMIG-CTZM e de espécies comerciais, quanto à distribuição e densidade de tricomas e domácias (characterization and classification 
scale of leaf surfaces of five Capsicum species, from the gene bank of EPAMIG-CTZM and from commercial species, assessing distribution 
and density of trichomes and domatia). Viçosa, UFV, 2010.

Nome cientifico (cultivar)

Estruturas
Tricomas (densidade por 5 cm2) Domácias

Classe Limbo Nervura
Total 

(limbo+nervuras+
domacias)

Densidade
por 15 cm2

N. de Tricomas 
por domacias

C. baccatum var. pendulum1 
(Dedo-de-moça) 1 0,00 B 0,00 D 0,00 E 0,00 C 0,00 E

C. frutescens1 (Malagueta) 2 0,00 B 0,50 D 8,72 D 5,16 B 8,22 D

C. chinense2 (Bode) 3 0,28 B 45,83 C 73,61 C 5,36 B 24,68 C

C. baccatum var. pendulum1 
(Chapéu-de-bispo) 4 1,65 B 179,05 B 211,70 B 5,40 B 35,00 B

C. baccatum var. 
praetermissum2 (Cumari) 5 604,45 A 235,85 A 900,18 A 8,15 A 59,88 A

1Espécies comerciais; 2Espécies provenientes do banco de germoplasma da EPAMIG-CTZM. Médias seguidas de mesma letra na coluna 
não diferem a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey (1Commercial species; 2Species from the gene bank of EPAMIG-CTZM. Means 
followed by the same letter in column are not different according to Tukey test at 5% probability).

frutescens, C. chinense e C. baccatum 
var. pendulum (pimenta sem ardume ou 
doce, cultivar chapéu-de-bispo). A espé-
cie C. frutescens apresentou suas folhas 
glabras com domácias, tricomas espar-
sos sem formar uma cavidade definida 
(Fig. 1B). Na espécie C. chinense foram 
observados folha glabra com domácias 
definidas formando cavidades parcial-
mente recobertas por tricomas (Fig. 1C) 
e, na espécie C. baccatum var. pendulum 
observou-se folha glabra com tricomas 
apenas na nervura central; domácias 
definidas formando cavidades fechadas, 
obstruídas por tricomas (Fig.1D). Por 
outro lado, todas as espécies de pimenta 
diferiram quanto ao número de tricomas 
presentes por domácia (Tabela 1).

Na classificação das folhas e suas 
ilustrações (Tabela 1, Figura 1), observa-
-se que C. baccatum var. praetermissum  
é a espécie cujas folhas mais se dis-
tinguem das demais, com as maiores 
densidades de tricomas em todas as 
regiões da folha, e sendo a única espécie 
com densidade significativa de tricomas 
no limbo, quando comparada às outras.

A variação observada quanto à 
presença, densidade e distribuição de 
tricomas nas folhas, deve ser considera-
da em pesquisas visando à identificação 

de espécies de Capsicum resistentes ao 
ataque de ácaros fitófagos e predado-
res. Tais características são de suma 
importância, uma vez que estudos têm 
demonstrado que as características 
morfológicas das plantas podem exer-
cer forte influência sobre os aspectos 
biológicos e comportamentais desses 
organismos (Stavrinides & Skirvin, 
2003; Simmons & Gurr, 2005).

Pesquisas têm demonstrado que es-
truturas das folhas como, por exemplo, 
os tricomas glandulares podem ter efeito 
negativo, tendo ação repelente sobre 
ácaros fitófagos (Aragão et al., 2002; 
Resende et al., 2002). Já em relação 
aos tricomas tectores é esperado que 
estes atuem como uma barreira física 
contra esses organismos; entretanto, 
poucos são os registros na literatura 
que dêem suporte a esta hipótese 
(Steinite & Levinsh, 2003). Matos et 
al. (2009), avaliando a resistência de 
cultivares de Capsicum spp. ao ácaro-
-branco Polyphagotarsonemus latus 
(Acari: Tarsonemidae), observaram 
que os tricomas presentes nas cultivares 
estudadas atuaram como fator limitante 
ao desenvolvimento deste ácaro à me-
dida que se apresentaram em maiores 
densidades e mais bem distribuídos na 
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superfície foliar, o que reforça a impor-
tância da realização de outros estudos 
que possibilitem avaliar o efeito dessas 
estruturas sobre aspectos biológicos 

e comportamentais de outras pragas 
associadas à cultura.

Em relação aos ácaros predadores, 
a maior parte dos estudos tem demons-

trado que, de maneira geral, esses or-
ganismos se beneficiam da presença de 
determinadas estruturas, como tricomas 
e domácias (O’Dowd & Pemberton, 

Figura 1. Aspecto geral das folhas de pimenta Capsicum quanto à presença/ausência de tricomas e domácias: (A) C. baccatum var. pendulum  
(pimenta com ardume, cultivar dedo-de-moça); (B) C. frutescens (pimenta malagueta); (C) C. chinense (pimenta-de-bode); (D) C. baccatum  
var. pendulum (pimenta sem ardume ou doce cultivar chapéu-de-bispo); (E) C. bacatum var. praetermissum (pimenta cumari) (general 
view of Capsicum pepper leaves showing presence/absence of trichomes and domatia: (A) C. baccatum var. pendulum, hot pepper, cultivar 
dedo-de-moça; (B) C. frutescens, smelling pepper; C. chinense, pimenta-de-bode; (D) C. baccatum var. pendulum, sweet pepper, cultivar 
chapéu-de-bispo; (E) C. bacatum var. praetermissum, bird pepper). Viçosa, UFV, 2010.
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1998; Kreiter et al., 2002, Matos et al., 
2004; Venzon et al., 2006). No caso das 
domácias, estas estruturas servem como 
local de oviposição para os predadores e 
de abrigo contra condições adversas na 
superfície da folha ou contra seus inimi-
gos naturais (Norton et al., 2001; Matos 
et al., 2004), enquanto os tricomas na 
superfície foliar estão relacionados, den-
tre outros aspectos, com a retenção de 
alimento alternativo para esses ácaros, 
como pólen e esporos de fungos (Roda 
et al., 2003).

No que se refere às espécies de 
Capsicum, observou-se que estas 
variam quanto à resistência a áca-
ros fitófagos, como por exemplo, 
Polyphagotarsonemus  latus (Acari: 
Tarsonemidae), importante praga desta 
cultura (Echer et al., 2002; Lima et al., 
2003). Entretanto, as possíveis causas 
dessa variação não são explicadas. 
Diante disso, a partir da classificação 
das espécies de Capsicum quanto à 
superfície foliar, aqui apresentada, 
torna-se possível a realização de testes 
visando avaliar que papel os tricomas e 
as domácias podem exercer sobre esses 
organismos e seus inimigos naturais.

Observações de campo têm de-
monstrado, que plantas de Capsicum 
frutescens  (pimenta malagueta) são bas-
tante suscetíveis ao ataque de P. latus, o 
que representa um problema sério para 
os produtores de pimenta da Zona da 
Mata do estado de Minas Gerais (Clei-
de Maria Ferreira Pinto, comunicação 
pessoal). Essa espécie é descrita como 
tendo folhas com tricomas tectores cur-
tos na superfície da epiderme (Adedeji  
et al., 2007), resultado corroborado 
pelo presente trabalho, uma vez que foi 
observada a presença dessas estruturas, 
em pequena densidade, nas domácias 
da espécie supracitada (Tabela 1), fato 
que pode estar contribuindo para sua 
suscetibilidade ao ataque deste ácaro. 
Assim, tomando como base essas 
informações, é esperado que espécies 
como C. baccatum  var. praetermissum 
e C. baccatum var. pendulum (pimenta 
sem ardume ou doce, cultivar chapéu-
-de-bispo) apresentem maior resistência 
ao ataque desse ácaro, uma vez que suas 
folhas apresentam grandes densidades 
de tricomas e domácias (Tabela 1), 
entretanto, esta hipótese precisa ser 

testada.
Vale salientar ainda, que a presença 

e densidade de tricomas nas folhas das 
plantas podem variar consideravelmen-
te com a idade das mesmas, com sua 
posição nas folhas (a região periférica 
geralmente é mais pilosa), com a su-
perfície foliar (abaxial ou adaxial) e 
com a espécie de planta (Toledo et al., 
2004). Assim, estudos voltados para a 
caracterização e avaliação da densidade 
e distribuição dessas estruturas nas plan-
tas devem ser desenvolvidos tendo-se 
sempre o cuidado de se utilizar folhas 
totalmente expandidas, de maneira a se 
ter uma caracterização precisa, princi-
palmente, no que diz respeito à distribui-
ção dos tricomas nas mesmas, aspectos 
estes que devem ser considerados ao se 
avaliar o efeito dessas estruturas sobre 
os organismos que as habitam.

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq e à CAPES pela concessão 
de bolsas de estudo e à EPAMIG pela 
disponibilidade de infra-estrutura de 
apoio ao desenvolvimento dos experi-
mentos.

REFERÊNCIAS

ADEDEJI O; AJUWON OY; BABAWALE OO. 
2007. Foliar epidermal studies, organographic 
distribution and taxonomic importance 
of trichomes in the family Solanaceae. 
International Journal of Botany 3: 276-282.

ALMEIDA CORTEZ J. 2005. Herbivoria e 
mecanismos de defesa vegetal. In: Nogueira 
RJMC; ARAÚJO EL; WILLADINO LG; 
CAVALCANTE UMT (Org.). Estresses 
ambientais: danos e benefícios em plantas. 
Recife. p. 389-396. 

AMARAL DSLS; PALLINI A; PINTO CMF. 
2001. Diagnóstico e recomendações técnicas 
para a cultura da pimenta na Zona da Mata 
Mineira. Viçosa: UFV. 39p (Boletim Técnico).

ARAGÃO CA; DANTAS BF; BENITES FRG. 
2002. Efeito de aleloquímicos em tricomas 
foliares de tomateiro na repelência ao ácaro 
(Tetranychus urticae Koch.) em genótipos 
com teores contrastantes de 2-tridecanona. 
Acta Botânica Brasílica 16: 83-88.

BENTO CSB; SUDRE CP; RODRIGUES R; 
RIVA EM; PEREIRA MG. 2007. Descritores 
qualitativos e multicategóricos na estimativa 
da variabilidade fenotípica entre acessos de 
pimentas. Scientia Agraria 8: 149-156.

ECHER MM; FERNANDES MCA; RIBEIRO 
RLD; PERAQUI AL. 2002. Avaliação de 
genótipos de Capsicum para resistência ao 
ácaro branco. Horticultura Brasileira 20: 

217-221.
EMBRAPA. 2006. Pimenta: cultivo. Disponível 

em: http://www.cnph.embrapa.br/pimenta/
cultivo.htm. Acessado em 25 de março de 
2009.

FERNANDES MES; SILVA DJH; FERNANDES 
FL;  PICANÇO MC; GONTIJO PC; 
GALDINO TVS. 2009. Novos acessos de 
tomateiro resistentes à mosca-branca biótipo 
B. Pesquisa Agropecuária Brasileira 44: 
1545-1548.

FRANÇA FH; RITSCHEL PS. 2002. Avaliação 
de acessos de batata-doce para resistência à 
broca-da-raiz, crisomelídeos e elaterídeos. 
Horticultura Brasileira 20: 79-85.

GOLDMAN K; ENGLISH-LOEB G. 2002. 
Influence of grape leaf topography on the 
predaceous mite Typhlodromus pyri. Geneva, 
Cornell University. 17p.

KREITER S; TIXIER MS; CROFT BA; 
AUGER P; BARRET D. 2002. Plants 
and leaf characteristics influencing the 
predaceous mite Kampimodromus aberrans 
(Acari: Phytoseiidae) in habitats surrounding 
vineyards. Environmental Entomology 31: 
648-660.

KRIPS OE; KLEIJN PW; WILLEMS PEL; GOLS 
GJZ; DICKE M. 1999. Leaf hairs influence 
searching efficiency and predation rate of the 
predatory mite Phytoseiulus persimilis (Acari: 
Phytoseiidae). Experimental and Applied 
Acarology 23: 119-131.

LAM WK; PEDIGO LP. 2001. Effect of trichome 
density on soybean pod feeding by adult bean 
leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae). 
Journal of Economic Entomology 94: 1459-
1463.

LIMA MLP; MELO-FILHO PA; CAFÉ-FILHO 
AC. 2003. Colonização por ácaros em 
genótipos de pimentas e pimentões em cultivo 
protegido. Ciência Rural 33: 1157-1159.

LUNDSTRÖEM AN. 1887. Pflanzenbiologische 
studien II. Die Anpassungen der Pflanzen 
an Tiere. Domatienführende Pflanzen. In: 
MARIANI MJ. Les Caféiers. Paris: L’ 
Université. p.1-88.

MATOS CHC; PALLINI A; CHAVES FF; 
GALBIATI C. 2004. Domácias do cafeeiro 
beneficiam o ácaro predador Iphiseiodes 
zuluagai  Denmark & Muma (Acari : 
Phytoseiidae)? Neotropical Entomology 33: 
57-63.

MATOS CHC;  PALLINI  A;  VENZON 
M; FREITAS RCP; REZENDE DDM; 
SCHOEREDER JH. 2009. Os tricomas 
d e  C a p s i c u m  s p p .  i n t e r f e r e m  n o s 
aspectos biológicos do ácaro-branco 
Polyphagotarsonemus latus Banks (Acari: 
Tarsonemidae). Neotropical Entomology 38: 
589-594.

MELO MO; SILVA-FILHO MC. 2002. Plant-
insect interaction: an evolutionary arms race 
between two distinct defense mechanisms. 
Brazilian Journal of Plant Physiology 14: 
71-81.

METCALFE CR; CHALK L. 1950. Anatomy of 
the dicotyledons: leaves, stem, and wood in 
relation to taxonomy with note on economic 
uses. London: Oxford University press, v. 
2, 1167p.

Caracterização morfológica e classificação da superfície foliar de pimentas quanto à presença de tricomas e domácias



186 Hortic. bras., v. 29, n. 2, abr.- jun. 2011

MINEIRO JLC; SATO ME; RAGA A; ARTHUR 
V; MORAES GJ; SARRETA FO; CARRIJO 
A. 2006. Diversidade de ácaros (Arachnida: 
Acari) em Coffea arabica L. cv. Mundo Novo, 
nos municípios de Jeriquara e Garça, Estado de 
São Paulo. Biota Neotropica 6 (2). Disponível 
em http://www.biotaneotropica.org.br/v6n2/
pt/fullpaper?bn01106022006+pt. Acessado 
em 07 de junho de 2010.

MISHALSKA K 2003. Clibing of leaf trichomes 
by eriophyid mites impedes their location 
by predators. Journal of Insect Behavior 16: 
833-844.

MOURA MCCL; GONÇALVES LSA; SUDRÉ 
CP; RODRIGUES R; AMARAL JÚNIOR 
AT; PEREIRA TNS. 2010. Algoritmo de 
Gower na estimativa da divergência genética 
em germoplasma de pimenta. Horticultura 
Brasileira 28: 155-161.

NORTON A; ENGLISH-LOEB G; BELDEN 
E. 2001. Host plant manipulation of natural 
enemies: leaf domatia protect beneficial 
mites from insect predators. Oecologia 126: 
535-542.

O’DOWD DJ; WILLSON MF. 1989. Leaf domatia 
and mites on Australasian plants: ecological 
and evolutionary implications. Biological 
Journal of the Linnean Society 37: 191-238. 

O’DOWD DJ; PEMBERTON RW. 1998. Leaf 
domatia and foliar mite abundance in broadleaf 
deciduous forest of north Asia. American 
Journal of Botany 85: 70-78.

PARON MJFO; LARA FM. 2005. Relação 
entre tricomas foliares de genótipos de 

feijoeiro comum, Phaseolus vulgaris L. e 
resistência a Diabrotica speciosa Germar, 
1824 (Coleoptera: Chrysomelidae). Ciência e 
Agrotecnologia 29: 894-898.

PAZ LIMA ML; LOPES CA; CAFÉ FILHO AC. 
2004. Estabilidade da resistência de Capsicum 
spp. ao oídio em telado e casa de vegetação. 
Fitopatologia Brasileira 29: 519-525.

PETTERS PJ. 2002. Correlations between 
leaf structural traits and the densities of 
herbivorous insect guilds. Biological Journal 
of the Linnean Society 77: 43-65.

PINTO CMF; MOREIRA GR; CALIMAN FB; 
VENZON M; PAULA JUNIOR TJ. 2007. 
Pimenta (Capsicum spp.). In: PAULA JÚNIOR 
TJ; VENZON M (org). 101 Culturas: Manual 
de Tecnologias Agrícolas. Belo Horizonte: 
EPAMIG, p. 625-632.

PRICE PW. 1997. Insect Ecology. New York: John 
Wiley & Sons, 874p.

RESENDE JTV; MALUF WR; CARDOSO 
MG; NELSON DL; FARIA MV.  2002. 
Inheritance of acylsugar contents in tomatoes 
derived from an interspecific cross with the 
wild tomato Lycopersicon pennellii and their 
effect on spider mite repellence. Genetics and 
Molecular Research 1: 106-116.

RODA AL; NYROP JP; DICKE M; ENGLISH-
LOEB G. 2000. Trichomes and spider mite 
webbing protect predatory mite eggs from 
intraguild predation. Oecologia 125: 428-435.

RODA AL; NYROP JP; DICKE M; ENGLISH-
LOEB G. 2003. Leaf pubescence mediates 

the abundance of non-prey food and the 
density of the predatory mite Typhlodromus 
pyri. Experimental and Applied Acarology 
29: 193-211.

SIMMONS AT; GURR GM. 2005. Trichomes of 
Lycopersicon species and their hybrids: effects 
on pests and natural enemies. Agricultural and 
Forest Entomology 7: 265-276.

STAVRINIDES MC; SKIRVIN DJ. 2003. The 
effect of chrysanthemum leaf trichome density 
and prey spatial distribution on predation of 
Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) 
by Phytoseiulus persimilis. Bulletin of 
Entomological Research 93: 343-350.

STEINITE I; LEVINSH G. 2003. Possible role of 
trichomes in resistance of strawberry cultivars 
against spider mite. Acta Universitatis 
Latviensis 662: 59-65.

STYRSKY JD; KAPLAN I; EUBANKS MD. 
2006. Plant trichomes indirectly enhance 
tritrophic interactions involving a generalist 
predator, the red imported fire ant. Biological 
Control 36: 375-384.

TOLEDO MGT; ALQUINI Y; NAKASHIMA T. 
2004. Caracterização anatômica das folhas 
de Cunila microcephala Benth. (Lamiaceae). 
Revista Brasileira de Ciencias Farmacêuticas 
40: 487-493.

VENZON M; MATOS CHC; ROSADO MC; 
PALLINI A; SANTOS IC. 2006. Pragas 
associadas à cultura da pimenta e estratégias 
de manejo. Informe Agropecuário 27:75-86.

CHC Matos et al.



187Hortic. bras., v. 29, n. 2, abr.- jun. 2011

A traça-das-crucíferas, Plutella 
xylostella  (L.) (Lepidoptera: 

Plutellidae ), é o principal inseto praga 
de brassicáceas em áreas tropicais no 
mundo (Dickson et al., 1990), devido 
principalmente ao seu ciclo biológico 
curto e alto potencial reprodutivo, o que 
determina grande número anual de gera-
ções nas regiões tropicais (França et al., 
1985). As práticas culturais utilizadas, 
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RESUMO
O objetivo desta pesquisa foi comparar diferentes cultivares de 

brassicáceas em relação à capacidade reprodutiva e preferência para 
alimentação e oviposição da traça-das-crucíferas. Os experimentos 
foram realizados utilizando-se as cultivares de repolho Midori, 
Chato-de-Quintal, híbridos da Top Seed® - Agristar (TPC 308, TPC 
681 e TPC 668), couve-flor Bola de Neve, couve brócolis Ramoso 
Piracicaba Precoce e couve Manteiga da Geórgia, sendo esta última 
utilizada como padrão de suscetibilidade. Por meio dos dados bio-
lógicos de P. xylostella foram estimados os parâmetros necessários 
para a construção de tabela de vida de fertilidade, para comparação 
das cultivares testadas em relação à capacidade reprodutiva da praga. 
Em gaiolas de criação da traça-das-crucíferas foram colocados quatro 
quartos de folha, dois a dois, que justapostos formavam um círculo 
de 8 cm de diâmetro, confrontando-se os materiais dois a dois. As 
partes foram dispostas equidistantemente, para realização do teste de 
dupla chance de escolha (preferência para alimentação e oviposição) 
e de múltipla chance de escolha, confrontando todos os substratos 
(preferência para alimentação). As cultivares que proporcionaram 
melhor desenvolvimento e reprodução para a traça-das-crucíferas 
foram couve Manteiga da Geórgia e couve brócolis. Para preferência 
alimentar constatou-se alta suscetibilidade em couve Manteiga e TPC 
681 e para preferência de oviposição alta preferência para couve-flor 
Bola de Neve. Com isso, sugere-se a divisão das cultivares estudadas 
em quatro classes distintas: repolho Midori como moderadamente 
resistente (MR); couve-flor Bola de Neve e repolho Chato-de-Quintal 
como suscetíveis (S); couve brócolis, TPC308, TPC681 e TPC668 
como moderadamente suscetíveis (MS); e couve Manteiga como 
altamente suscetível (AS).

Palavras-chave: Plutella xylostella, tabela de vida de fertilidade, 
biologia de insetos, preferência para alimentação, preferência para 
oviposição, entomologia agrícola.

ABSTRACT
Reproductive capacity and preference of the diamondback 

moth feeding on different brassicacea

We compared different cultivars of crucifer in relation to 
reproductive capacity and preference for feeding and oviposition 
of the diamondback moth. The experiments were carried out with 
the following cultivars: Midori and Chato-de-Quintal cabbage, 
hybrids of cabbage Top Seed® - Agristar (TPC 308, TPC 681 and 
TPC 668), cauliflower Bola de Neve, broccolis Ramoso Piracicaba 
Precoce and collard green Manteiga da Geórgia, being this last one 
used as the susceptible control. Through the biological parameters 
of P. xylostella we elaborated a fertility life table, Comparing the 
cultivars in relation to the pest reproductive capacity. Four leaf parts 
were placed in diamondback moth rearing chambers, being two 
leaves of the treatment and two of the control which, put together 
formed a circle with 8 cm in diameter. The parts were disposed in 
an equidistantly form, to perform the dual-choice test (feeding and 
oviposition preference) and multiple-choice test, confronting all 
substrates (feeding preference). The cultivars that provided better 
development and reproduction for the diamondback moth were 
collard green Manteiga da Georgia and broccolis Ramoso Piracicaba 
Precoce. For feeding preference high susceptibility was verified in 
collard green Manteiga da Geórgia and TPC 681 and for oviposition 
preference high preference was observed for cauliflower Bola de 
Neve. Four different groups of cultivars could be formed: cabbage 
Midori as moderately resistant (MR); cauliflower Bola de Neve and 
cabbage Chato-de-Quintal as susceptible (S); broccolis, TPC 308, 
TPC 681 and TPC 668 as moderately susceptible (MS); and collard 
green as highly susceptible (HS).

Keywords: Plutella xylostella, fertility life table, biology of insects, 
feeding preference, oviposition preference, agricultural entomology.
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como plantios sucessivos e não elimi-
nação dos restos de culturas aumentam 
o potencial de dano da praga, devido à 
possibilidade de sua multiplicação con-
tínua. Para reduzir os prejuízos, muitos 
produtores têm optado pelo controle 
químico, e muitas vezes um grande nú-
mero de pulverizações é realizado para 
o controle do inseto. Essa prática tem se 
mostrado ineficaz. As aplicações inten-

sivas de inseticidas selecionam popula-
ções resistentes e dificultam ainda mais 
seu manejo (Chen et al., 2008; Wang et 
al., 2010). Assim, alternativas têm sido 
buscadas para seu controle (Castelo 
Branco & França, 2001).

Uma dessas alternativas seria o 
emprego de cultivares resistentes. Cul-
tivares resistentes têm assumido papel 
relevante no manejo da traça-das-crucí-
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feras (Ulmer et al., 2002; Chagas Filho 
et al., 2010). Os testes de preferência 
são os mais frequentemente realizados 
e a resistência da cultura ao inseto está 
relacionada às características das folhas 
como coloração, cerosidade e brilho de 
diversos hospedeiros naturais (Harrison 
& Brubaker, 1943; Justus & Mitchell, 
1996; Picoaga et al., 2003). Porém, 
pouco se conhece sobre a preferência 
alimentar e de oviposição dessa praga 
em diferentes cultivares de brassicáceas . 
O conhecimento das cultivares que apre-
sentam resistência por antixenose pode 
auxiliar no manejo da praga.

Sendo assim, o estudo da biologia e 
testes de preferência em diferentes culti-
vares são importantes para que se possa 
determinar aquelas menos propícias 
para o desenvolvimento e reprodução 
da praga (Thuler et al., 2007; Badenes-
-Perez et al., 2010). Objetivou-se com 
esta pesquisa comparar diferentes 
cultivares de brassicáceas em relação à 
capacidade reprodutiva e à preferência 
para alimentação e oviposição da traça-
-das-crucíferas.

MATERIAL E MÉTODOS

Os experimentos foram conduzidos 
em sala climatizada a 25±1ºC, umidade 
relativa de 70±10% e fotofase de 12 
h. As cultivares foram plantadas em 
área experimental com solo corrigido, 
segundo a necessidade de plantio. Foi 
realizada adubação de cobertura com 
a fórmula 4-14-8 (NPK) 20 dias após 
o transplante. As plantas foram cons-
tantemente irrigadas nos períodos de 
estiagem durante 1 h por dia. Foram uti-
lizadas as cultivares: Brassica oleracea  
acephala – couve Manteiga da Geórgia, 
considerada padrão de suscetibilidade 
(Thuler et al., 2007); couve-flor Bola 
de Neve; couve brócolis Ramoso Pi-
racicaba Precoce, utilizado somente 
para elaboração dos parâmetros da ta-
bela de vida de fertilidade; B. oleracea 
capitata  – repolho Chato-de-Quintal; e 
os híbridos – repolho Midori; repolho 
TPC668, TPC308 e TPC681. Ovos de 
P. xylostella foram retirados da criação 
estoque e os insetos foram mantidos 
nessas cultivares durante uma geração 
para condicionamento e, posteriormen-
te, procedeu-se à experimentação.

Tabela de vida de fertilidade - 
Para determinação das características 
biológicas de P. xylostella, para cada 
cultivar foram utilizadas 15 placas de 
Petri (9 cm de diâmetro), com um disco 
de folha de 8 cm de diâmetro, sobre 
papel filtro levemente umedecido com 
água destilada. Sobre os discos foliares 
foram colocadas 12 lagartas de primeiro 
estádio de P. xylostella, recém eclodidas 
e, posteriormente as placas foram fe-
chadas com filme plástico, para manter 
a umidade e evitar a fuga dos insetos. 
Cada placa de Petri foi considerada uma 
repetição. As avaliações da viabilidade 
e duração larval iniciaram-se a partir 
do terceiro dia, em razão do hábito 
minador do inseto no primeiro estádio. 
As lagartas foram mantidas nas placas 
até atingirem a fase de pupa. Em segui-
da, os insetos foram transferidos para 
placas de plástico com poços (idênticas 
àquelas utilizadas para testes ELISA®), 
sendo observados até a emergência dos 
adultos. Esse procedimento permitiu a 
obtenção da duração pupal, a viabilidade 
e a razão sexual dos insetos que emergi-
ram. Adultos emergidos foram sexados 
e transferidos para gaiolas de postura, 
com quatro repetições por substrato, 
tendo-se colocado dois casais por gaiola. 
Nessa fase foi observada a fecundidade 
das fêmeas (número de ovos por fêmea), 
durante três dias (período de posturas 
viáveis) e a longevidade dos adultos. 
Utilizando-se os dados biológicos ob-
tidos foram estimados os parâmetros 
necessários para a construção de tabela 
de vida de fertilidade, segundo Birch 
(1948), Silveira Neto et al. (1976), 
Southwood (1978) e Price (1984), que 
são: x = ponto médio de cada idade das 
fêmeas parentais, idade esta considerada 
desde a fase de ovo; lx = expectativa de 
vida até a idade x, expressa como uma 
fração de uma fêmea; mx = fertilidade 
específica ou número de descendentes 
por fêmea produzidos na idade x e que 
originarão fêmeas; lx.mx = número 
total de fêmeas nascidas na idade x. Os 
parâmetros de crescimento resultantes 
da tabela de vida foram calculados de 
acordo com aqueles autores, sendo Ro = 
taxa líquida de aumento populacional; 
T = tempo médio de geração; rm = taxa 
intrínseca de aumento; l = razão finita 
de aumento. Além desses parâmetros, 
foi também determinado o TD = tempo 

necessário para a população duplicar em 
número, segundo Krebs (1994).

Os dados foram submetidos à aná-
lise de variância, com comparação das 
médias pelo teste de Tukey (p<0,05).

Preferência para alimentação - Es-
tes testes foram realizados em placas de 
Petri plásticas, com 15 cm de diâmetro. 
O fundo das placas foi coberto por um 
círculo de papel filtro levemente ume-
decido com água destilada para evitar o 
ressecamento das folhas.

Para o teste de dupla chance de 
escolha, no interior das placas foram 
dispostos equidistantemente dois discos 
de 2 cm de diâmetro de cada cultivar, 
confrontando-se duas cultivares por vez. 
No centro de cada placa foram colocadas 
dez lagartas de primeiro ínstar de P. 
xylostella. Para cada tratamento foram 
montadas cinco repetições. As avalia-
ções foram feitas com 24 h. Para isso, 
foram contadas as lagartas presentes em 
cada um dos discos.

Para o teste de múltipla escolha, 
dentro de cada placa foram colocadas 
equidistantemente seis discos de folhas 
de brassicáceas, sendo um de cada cul-
tivar, e no centro 20 lagartas de primeiro 
ínstar. O experimento foi composto por 
dez repetições. As avaliações foram 
feitas com 24 h. Para isso, foram con-
tadas as lagartas presentes em cada um 
dos discos.

Para o teste de dupla chance foi 
calculado o Índice de Preferência 
IP, de acordo com Kogan (1972), 
confrontando-se os hospedeiros dois a 
dois pela fórmula IP= 2A/(A+T), onde 
A= número de lagartas de P. xylostella 
presentes na brassicácea da primeira 
cultivar confrontada e T= da segunda 
cultivar, nas comparações. Aos IPs cal-
culados foi adicionado/subtraído o valor 
do Erro Padrão da média (EP). Valores 
de IP±EP>1 indicam preferência pelo 
hospedeiro “A”, enquanto valores de 
IP±EP<1, indicam preferência pelo 
hospedeiro “T”, sendo que valores onde 
IP±EP= 1, indicam neutralidade, não 
existindo distinção pelos hospedeiros.

Para o teste de múltipla chance 
foi aplicada a análise de componentes 
principais (ACP) (Jackson, 1991) com 
uso do programa Statistica versão 7.0 
(Statsoft Inc., 2004). A análise de com-
ponentes principais foi utilizada como 
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análise exploratória, o que não necessita 
investigar as pressuposições de indepen-
dência e normalidade.

Preferência para oviposição - Esta 
determinação foi realizada em gaiolas de 
criação da traça-das-crucíferas (Thuler, 
2006). Foram colocados quatro quartos 
de um círculo de 8 cm de diâmetro das 
cultivares nas gaiolas, sendo dois quar-
tos de uma cultivar e dois quartos de 
outra, sempre confrontando-se os genó-
tipos dois a dois (teste de dupla chance 
de escolha). Dentro de cada gaiola foram 
colocados dois casais de adultos de P. 
xylostella e para cada tratamento foram 
montadas quatro repetições. Os ovos 
em cada parte da folha foram contados 
após 24 h de exposição aos adultos, para 
determinação do índice de preferência. 
Para a análise dos dados foi calculado 
o Índice de Preferência IP, de acordo 
com Kogan (1972), conforme descrito 
no subitem anterior.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A determinação do aumento popula-
cional devido à capacidade reprodutiva 
é um componente crucial no estudo de 
populações, sendo que esse aumento 
pode ser descrito pela tabela de vida 
apresentando o potencial reproduti-
vo das fêmeas em diferentes tempos 
(Medeiros et al., 2000). Os parâmetros 
populacionais da tabela de vida de P. 
xylostella foram afetados pelas diferen-
tes brassicáceas (Tabela 1). A taxa líqui-
da de reprodução (Ro) foi maior para o 
tratamento couve Manteiga. Já para o 
tempo médio de geração (T) ocorreu 
o oposto, sendo que o maior valor foi 
encontrado em repolho Midori. A taxa 
intrínseca de crescimento populacional 
(rm) e a razão finita de crescimento popu-
lacional (l) foram superiores para couve 
Manteiga. O tempo necessário para a 
população duplicar em número (TD) 
foi menor em couve Manteiga. A tabela 
de vida de fertilidade de P. xylostella 
mostrou que couve Manteiga, couve 
brócolis, TPC308, TPC681 e TPC668 
proporcionaram maior taxa líquida de 
reprodução, o que indica maior produ-
ção de descendentes por geração. A taxa 
intrínseca de crescimento populacional é 
representada pela combinação de R0 e T, 
e quando a praga retarda a produção de 

Tabela 1. Parâmetros relativos às tabelas de vida de fertilidade de Plutella xylostella, em 
diferentes cultivares de brassicáceas (fertility life table parameters of Plutella xylostella, in 
different crucifer cultivars). Jaboticabal, UNESP, 2010.

Tratamentos R0 T rm λ TD
Couve manteiga 60,8 a1 17,9 d 0,2274 a 1,2554 a 3,1 d
TPC668 20,1 bc 18,8 c 0,1593 bc 1,1727 bc 4,3 c
TPC681 23,2 bc 18,7 c 0,1676 b 1,1825 b 4,1 c
RCQ 8,8 c 17,9 d 0,1216 d 1,1293 d 5,7 b
RM 3,8 c 20,9 a 0,0643 d 1,0664 e 10,8 a
CFBN 12,6 c 18,9 c 0,1329 c 1,1422 cd 5,2 b
TPC308 28,7 bc 18,9 c 0,1753 b 1,1917 b 4,0 c
Brócolis 38,5 b 19,7 b 0,1847 b 1,2030 b 3,8 c
F 14,34** 48,10** 46,04** 43,97** 11,45**
CV (%) 33,68 1,10 6,78 1,13 5,99

1Médias±intervalo de confiança, seguidas pela mesma letra na mesma coluna, não diferem 
entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade; Ro= taxa líquida de reprodução 
(fêmea/fêmea); T= tempo médio de geração (dias); rm= taxa intrínseca de crescimento popu-
lacional; l= taxa finita de crescimento populacional (fêmeas/dia); TD= tempo necessário 
para a população duplicar em número (means±confiance interval, followed by the same 
letter in the same column, do not differ from each other for the Tukey test, at the level of 
5% of probability; R0= net reproductive rate; T= mean generation time; rm= intrinsic rate 
of population increase; l= finite rate of increase; DT = population doubling time).
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Figura 1. Índice de preferência (IP) de alimentação de Plutella xylostella, comparando 
as cultivares duas a duas. Valores de IP±EP>1 indicam preferência pelo hospedeiro “A”, 
enquanto valores de IP±EP<1, indicam preferência pelo hospedeiro “T”, sendo que va-
lores onde IP±EP= 1, indicam neutralidade. RM= repolho Midori; híbridos de repolho 
TPC 308, TPC 681, TPC 668; CFBN= couve flor Bola de Neve; RCQ= repolho Chato de 
Quintal; CM= couve Manteiga da Geórgia (feeding preference index of Plutella xylostella, 
comparing  the cultivars by pairs. IP±SE values >1 indicate preference for host “A”, IP±SE 
values <1 indicate preference for host “T”, and where IP±SE values =1 indicate neutrality. 
RM= cabbage  Midori; cabbage hybrids TPC 308, TPC 681, TPC 668; CFBN= cauliflower 
Bola de Neve; RCQ= cabbage Chato de Quintal; CM= collard Manteiga da Geórgia). 
Jaboticabal, UNESP, 2010.
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descendentes no mesmo espaço de tem-
po e/ou apresenta maior longevidade, os 
valores de rm tornam-se menores. Este 
fato foi observado para fêmeas criadas 
em repolho Chato de Quintal e repolho 
Midori, que também apresentaram me-
nores taxas líquidas de reprodução (R0), 
por apresentar maior longevidade e pro-
dução de descendentes distribuídos ao 
longo da vida. As cultivares comerciais 
de brassicáceas que proporcionaram 
melhor desenvolvimento e reprodução 
para a traça-das-crucíferas foram cou-
ve Manteiga e couve brócolis. Thuler 
et al. (2007) também observaram que 
diferentes cultivares de brassicáceas 
influenciaram características biológicas 
de P. xylostella utilizadas para elabora-
ção dos parâmetros da tabela de vida de 
fertilidade, como duração e viabilidade, 
sendo que, os autores verificaram que o 
repolho Chato-de-Quintal proporcionou 
maior período larval (8,2 dias) e pupal 
(4,2 dias), em relação à couve Manteiga 
da Geórgia (6,8 e 3,3 dias). Além disso, 
os autores também verificaram que lar-
vas e pupas criadas em repolho tiveram 
menor viabilidade (61,3 e 70,7%) do que 
em couve (89,3 e 86,1%).

Quanto a preferência para alimenta-
ção, couve Manteiga foi preferida por 
P. xylostella quando comparada com 
repolho Midori e o híbrido TPC 681, 
ocorrendo condição de neutralidade 

quando esta cultivar foi comparada à 
TPC 308, couve-flor Bola de Neve e 
TPC 668 (Figura 1). O híbrido de repo-
lho TPC 308 foi preferido para alimen-
tação das lagartas quando comparado 
ao TPC 681, porém houve neutralidade 
em relação ao repolho Midori e à couve-
-flor Bola de Neve. Ocorreu condição de 
neutralidade com TPC 681, em relação 
ao repolho Midori. A neutralidade se 
repetiu quando TPC 668 foi confrontado 
com TPC 308 e na comparação de TPC 
668 e repolho Midori. Finalmente pode-
-se dizer que TPC 681 foi preferida em 
relação à TPC 668, não havendo prefe-
rência quando comparada à couve-flor 
Bola de Neve (Figura 1). Com base nos 
IP’s, verifica-se alta suscetibilidade para 
couve Manteiga e TPC 681, suscetibi-
lidade moderada para couve-flor Bola 
de Neve e resistência moderada para 
TPC 668, 308 e repolho Midori. Para 
o teste de múltipla chance de escolha 
nota-se similaridade entre os híbridos de 
repolho TPC 668 e TPC 308, sendo eles 
igualmente procurados por P. xylostella.  
Porém, neles foi encontrado baixo nú-
mero de larvas nos discos, mostrando 
resistência do tipo não-preferência para 
alimentação. Tal fato é confirmado pela 
condição de neutralidade entre esses 
híbridos no IP (Figura 1). Isso corro-
bora a proximidade deles na análise de 
componentes principais, situando-se 

juntamente com repolho Midori, no 
grupo das brassicáceas mais resistentes 
(Figura 2). Por outro lado, verifica-se 
dissimilaridade entre o híbrido TPC 681 
e a testemunha, representada pela couve 
Manteiga (padrão de suscetibilidade) 
(Figura 2). Isso ocorre porque quando 
uma dessas brassicáceas é altamente 
procurada para alimentação por P. 
xylostella,  a procura pela outra se torna 
baixa, e vice-versa. Porém, ambas as 
cultivares são suscetíveis ao ataque da 
lagarta e em menor escala couve-flor 
Bola de Neve (Figura 2). Isso mostra 
a preferência para alimentação de P. 
xylostella a esses substratos, situação 
esta caracterizada pela localização na 
parte superior do gráfico, porém, em 
lados opostos, devido à dissimilaridade 
entre eles. Assim, pode-se verificar alta 
suscetibilidade nos substratos couve 
Manteiga e TPC 681, suscetibilidade 
moderada na couve-flor Bola de Neve, 
suscetibilidade em TPC 668 e 308 e re-
sistência moderada para repolho Midori.

Em relação à preferência para ovi-
posição, o híbrido de repolho TPC 308 
foi preferido por P. xylostella quando 
comparado com TPC 668 e com o 
híbrido TPC 681, ocorrendo condição 
de neutralidade em relação à couve 
Manteiga e repolho Midori (Figura 3). 
Couve-flor Bola de Neve foi preferida 
para oviposição quando comparada a 
TPC 308, couve Manteiga, TPC 668, 
porém houve neutralidade quando con-
frontada com repolho Midori e TPC 681. 
A neutralidade se repetiu quando couve 
Manteiga foi relacionada com repolho 
Midori e TPC 668 (Figura 3). TPC 
681 foi preferida em relação à couve 
Manteiga e TPC 668, enquanto repolho 
Midori foi preferido pelos adultos para 
oviposição em relação à TPC 681 e TPC 
668 (Figura 3). Com base nesse índice 
verifica-se alta preferência da praga a 
cultivar de couve-flor Bola de Neve, 
preferência moderada aos materiais 
TPC 681, TPC 308, repolho Midori e 
couve Manteiga e baixa preferência para 
oviposição no híbrido TPC 668.

Com base nos resultados verifica-se 
que, das cultivares testadas, couve Man-
teiga é altamente suscetível. A cultivar 
couve-flor Bola de Neve, apesar de apre-
sentar alta preferência para oviposição 
foi suscetível em relação aos parâmetros 
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Figura 2. Ordenação em grupos das brassicáceas em teste de múltipla chance de escolha 
para alimentação, nos dois primeiros componentes principais. RM= repolho Midori; híbridos 
de repolho TPC 308, TPC 681, TPC 668; CFBN= couve flor Bola de Neve; RCQ= repolho 
Chato de Quintal; CM= couve Manteiga da Geórgia (group of crucifers formed in multiple 
choice feeding test in the first two main components. RM= cabbage Midori; cabbage hybrids 
TPC 308, TPC 681, TPC 668; CFBN= cauliflower Bola de Neve; RCQ= cabbage Chato de 
Quintal; CM= collard Manteiga da Geórgia). Jaboticabal, UNESP, 2010.
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da tabela de vida de fertilidade e neutra 
quando a comparação se deu com couve 
Manteiga que apresentou suscetibilidade 
moderada. O híbrido TPC 668, conside-
rado como moderadamente suscetível 
em relação aos parâmetros da tabela 
de vida de fertilidade e em relação à 
preferência de alimentação, proporcio-
nou menor preferência para oviposição 
quando comparado aos demais mate-
riais. Portanto, a utilização desse híbrido 
em plantios com alta ocorrência da praga 
pode resultar em menor número de ovos 
nas plantas, minimizando o aumento 
da população no decorrer das gerações. 
Dentre as cultivares capitata, o repolho 
Midori é o mais indicado para plantio, 
por ser moderadamente resistente à 
traça-das-crucíferas, e possivelmente 
pode ser mais rentável ao agricultor por 
proporcionar menores gastos com o ma-
nejo dessa praga, já que a aplicação de 
inseticidas encarece o produto. É ainda 
possível amenizar o ataque da praga 
com a utilização da rotação de culturas 
com outras famílias de plantas a fim de 
reduzir a população da praga no campo. 
Outra alternativa para amenizar o ataque 
da praga seria intercalar uma cultivar 

resistente com uma suscetível, com o 
objetivo de diminuir o potencial biótico 
da praga em campo. Tagliari (2007) ve-
rificou em teste com chance de escolha 
que couve Manteiga de Ribeirão Pires 
e couve Manteiga de São José se desta-
caram entre outros genótipos de couve 
como os mais atrativos para consumo e 
oviposição de P. xylostella.

Das cultivares testadas, o repolho 
Midori é a menos propícia para o de-
senvolvimento e reprodução da traça-
-das-crucíferas, além de ser a menos 
preferida pela praga. Com base nesses 
resultados, sugere-se a divisão das cul-
tivares estudadas em quatro grupos dis-
tintos, na seguinte classificação: repolho 
Midori como moderadamente resistente 
(MR); couve brócolis, TPC308, TPC681 
e TPC668 como moderadamente sus-
cetíveis (MS); couve-flor Bola de Neve 
e repolho Chato-de-Quintal como sus-
cetíveis (S); e couve Manteiga como 
altamente suscetível (AS).

Em conclusão, a presente pes-
quisa mostrou que P. xylostella pode 
desenvolver e reproduzir-se em todas 
as cultivares testadas, porém a planta 
hospedeira afeta significativamente 

as características biológicas e a prefe-
rência da traça-das-crucíferas. Dentre 
as brassicáceas testadas, as cultivares 
capitata (repolho) são as mais indi-
cadas para plantio por apresentarem 
mais características de resistência do 
que as cultivares acephala (couve). 
Finalmente, o presente estudo forneceu 
informações fundamentais para o de-
senvolvimento de estratégias que são 
instrumentos para o Manejo Integrado 
da traça-das-crucíferas em brassicáceas. 
Embora os insetos sejam expostos a con-
dições adversas na natureza, estudos em 
condições controladas em laboratório 
podem oferecer sinais valiosos sobre a 
dinâmica populacional de uma determi-
nada espécie. É necessário investigar o 
impacto de fatores ecológicos, como a 
planta hospedeira, no desempenho de P. 
xylostella em condições de campo para 
saber o efeito sobre a sua preferência e 
história de vida.
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The economic importance of the 
garlic crop (Allium sativum L.) 

has increased considerably in Brazil in 
recent years. Between 2004 and 2008 
garlic production increased 7.32% 
as a result of the growth in domestic 
consumption. These increases have 
occurred because of the generalized 
use of garlic as the main seasoning 
in Brazilian cooking and the greater 
exploitation of its therapeutic and 
functional characteristics (Watanabe, 
2009).

Research has shown positive results 

RESENDE JTV; MORALES RGF; RESENDE FV; FARIA MV; SOUZA RJ; MARCHESE A. 2011. Garlic vernalization and planting dates in Guarapuava. 
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ABSTRACT
Several attempts have been made in order to produce garlic out of 

season in Southern Brazil, aiming to reduce dependence on imports. 
The use of cold storage before planting is a possible alternative. 
Another possibility could be forward planting dates using early 
cultivars, more tolerant to diseases and less demanding in temperature 
and photoperiod conditions. The objective of the present study was 
to evaluate the effects of three vernalization periods (30, 40 and 50 
days) and three planting dates (23/03, 23/04 and 23/05) on the yield 
of two garlic cultivars (Caçador and Quitéria). A randomized block 
design with three replications was used. The assessed traits were 
plant emergence, plant height, secondary plant growth, total yield 
and classification of marketable bulbs. The plant emergence and 
plant height increased in the first cultivation period. The yield of 
marketable bulbs of the Quitéria cultivar increased on the first two 
planting dates and the Caçador cultivar showed the highest yield of 
marketable bulbs on the second planting date. The third planting date 
provided a decrease in the secondary growth of the Caçador cultivar 
plants. The 30-day vernalization period promoted lower secondary 
growth of Quitéria cultivar plants. The 40-day vernalization period, 
which allowed better adaptation of both cultivars to photoperiod and 
temperature, resulted in good vegetative and productive development 
in the region of Guarapuava, Paraná State, Brazil.

Keywords: Allium sativum, cold storage, early production.

RESUMO
Vernalização e épocas de plantio de alho em Guarapuava, PR

Diversas tentativas têm sido feitas com intuito de produzir alho na 
entressafra na região sul do Brasil, objetivando diminuir a dependên-
cia de importações. Uma alternativa é a utilização de frigorificação 
em pré-plantio. Outra possibilidade seria a antecipação do plantio 
com cultivares precoces, mais tolerantes a doenças e menos exigen-
tes em temperatura e fotoperíodo. O objetivo desse experimento foi 
avaliar os efeitos de diferentes períodos de vernalização e épocas de 
plantio sobre a produtividade de duas cultivares de alho (Caçador e 
Quitéria), submetidas a três períodos de vernalização pré-plantio de 
bulbilho-semente (30, 40 e 50 dias) e três épocas de plantio (23/03, 
23/04 e 23/05). O delineamento experimental utilizado foi em blo-
cos casualizados, com três repetições. Avaliou-se a emergência e a 
altura média de plantas, o superbrotamento, a produtividade total e 
classificação comercial de bulbos. Houve aumento da emergência e 
altura média de plantas na primeira época de cultivo, sendo que a 
produção de bulbos com maior padrão comercial foi obtida nas duas 
primeiras épocas para a cultivar Quitéria e na segunda época para a 
cultivar Caçador. A terceira época reduziu o superbrotamento para 
a cultivar Caçador e menor superbrotamento foi observado com 30 
dias de vernalização para a cultivar Quitéria. O período de 40 dias 
de vernalização foi o que permitiu melhor adaptação de ambas as 
cultivares às condições de fotoperíodo e temperatura, proporcionando 
um desenvolvimento vegetativo e produtivo satisfatório na região 
de Guarapuava.

Palavras-chave: Allium sativum, frigorificação, produção precoce.
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for increase in production, as for 
example, development of more adapted 
cultivars, application of the vernalization 
technique to noble garlic, determination 
of the ideal harvest point, proper 
storage, correct irrigation management, 
fertilization and plant health treatments 
(Mota, 2003).

One of the main problems currently 
encountered by garlic producers in the 
central southern region of Brazil has 
been competition with imported garlic, 
especially from China and Argentina, 
which has highly competitive quality 

and prices on the Brazilian market. 
To solve this problem, in addition to 
increasing productivity, it is necessary 
to produce better quality bulbs and 
widen the period of Brazilian garlic 
offer on the domestic market. The 
state of Paraná, according to Watanabe 
(2009), accounted for only 4.09% of the 
Brazilian garlic production in 2008 but 
accounted for 7.37% of the planted area.

Garlic is a crop resistant to low 
temperatures and not very intense 
frosts. Temperature and light period are 
important environmental conditions for 
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good development of the crop (Filgueira, 
2008). Maintaining the bulbs before 
planting at temperatures from 0 to 10°C 
for a period of two months accelerates 
the cycle and substitutes the initial 
climatic requirements of the crop (Jones 
& Mann, 1983). In the case of Brazil, the 
vernalization periods range from 45 to 
60 days at temperatures from 3 to 5°C 
for vernalization (Resende et al., 2004). 
Exposing the bulbs to low temperatures 
in pre-planting stimulates cytokine and 
giberelin accumulation, modifying the 
hormonal balance and leading the seed 
bulbs to early development (Rakhimbaev 
& Ol’Shaskaya, 1976). Seed bulbs 
without vernalization develop only 
when they receive suitable light period 
and temperature conditions for their 
requirements, whereas vernalized 
seed bulbs begin to develop more 
quickly at high temperatures than at low 
temperatures (Racca et al., 1981).

Gar l ic  cu l t ivars  respond in 
physiologically different ways to 
vernalization because of variation 
resulting from dormancy (Blesdale, 
1976). In this sense, according to Pyo 
et al. (1979), the most striking effect 
of vernalization is of the increase in 
earliness, especially in cultivars with 
greater low temperature requirement 
for development (Motaz et al., 1971). 
However, there are many contradictions 
about the effects of vernalization on 
the garlic yield; some researchers have 
observed increases (Ferreira et al., 1980) 
while other reported no significant 
differences (Pyo et al., 1979) and yet 
others have reported depressive effects 
(Biasi & Mueller, 1984).

The lack of good-quality bulbs to 
supply the bigger and more demanding 
markets, such as those in Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte and São Paulo, has 
contributed to the entry of the imported 
product from March to November. 
This fact results from the excessive 
concentration of production from August 
to October in the southeastern region 
and from November to December in the 
southern region of Brazil. Only noble 
garlic from southern Brazil, especially 
from Santa Catarina and Rio Grande 
do Sul States, and produced under 
vernalization in Minas Gerais, Bahia 
and Goiás States, meets the quality 

requirements of the most demanding 
markets (Pereira, 2000).

There have been several attempts to 
produce garlic in the fallow in Southern 
Brazil to reduce imports. One of the 
possibilities is using cold storage in 
the pre-planting. Another possibility is 
forward planting with early cultivars 
that are more tolerant to Alternaria 
and require less light. In this sense, 
scheduling planting by managing 
the vernalization period allows the 
extension of the planting periods and 
harvesting throughout the year.

The objectives of the present study 
were to assess the effects of different 
vernalization periods and cultivation 
periods on the emergence and mean 
plant height, secondary plant growth, 
yield and commercial classification 
of bulbs of the Caçador and Quitéria 
cultivars, cropped in the central south 
of Paraná State, Brazil.

MATERIAL AND METHODS

The experiment was carried out 
in the Vegetable Cultivation Sector 
of the Central West State University 
(UNICENTRO), located in Guarapuava, 
Central-Southern Paraná, in 2004. The 
climate of the region is classified as 
Cfb (wet subtropical mesothermic) 
without a dry season, with cool summers 
and moderate winters according to 
the Köppen classification. The mean 
altitude is 1.100 meters and the soil 
is classified as a typical clay-textured 
Bruno Distrofic latosoil (Embrapa, 
2006). The mean maximum (16,9 to 
26,50C) and minimum temperatures 
(8,8 to 15,70C) and average rainfall 
(138 mm) were observed during the 
execution of the experiment.

A soil sample, composed of 10 
subsamples, was removed from the 0 to 
20 cm layer for chemical analysis and 
showed the classification: pH (CaCl2)= 
5.7; H+ + Al+++= 3.46 cmolc dm-3; Ca++= 
6 cmolc dm-3; Mg++= 4.3 cmolc dm-3; 
P= 10.1 mg dm-3; K+= 0.43 cmolc dm-3; 
organic matter = 51.00 g dm-3; CTC= 
14.19 cmolc dm-3; and V%= 75.6%.

Fertilization was carried out based 
on the soil analysis using 800 kg ha-1 of 
the NPK 04-14-08 formula at planting 
and about 10 t ha-1 of cattle manure three 

days before planting. Fifty days after 
planting zinc sulfate (1%) and copper 
sulfate (2%) were applied in a leaf spray 
and 100 kg ha-1 urea as top dressing were 
applied in three lots, at 30, 60 and 90 
days after emergence.

A randomized block design was 
used with three replications in a split 
plot arrangement where the main 
treatments (plots) were three cultivation 
periods (23/03, 23/04 and 23/05/2004). 
The subplots consisted of a 2 x 3 
factorial arrangement consisting of the 
two cultivars (Caçador and Quitéria) 
and three pre-planting seed bulb 
vernalization periods (30, 40 and 50 
days). The seed bulbs were vernalized 
in a cold chamber at 4°C, 2°C and 80% 
humidity.

The seed bulbs were planted at a 
depth of 5 cm, with 20 cm between 
row spacing and 10 cm between plant 
spacing. The plot area was defined by 
a 1 x 2 m bed, with five planting rows.

A microspray irrigation system was 
used and the quantity of water applied 
was sufficient for the soil to return to 
field capacity in the layer corresponding 
to the effective depth of the root system. 
Irrigation was stopped between five and 
15 days before the harvest.

Before planting, the seed bulbs were 
treated with a 2.5% Iprodione solution 
to prevent possible attack from soil 
pathogens. Plant health was controlled 
with products based on Maneb for 
preventive control of Alternaria and rust. 
Thiometon-based insecticides were used 
to control mites and thripes as necessary. 
The crop was kept weed-free by manual 
weeding.

The characteristics plant emergence, 
mean plant height, secondary plant 
growth (%), total yield and marketable 
bulb classification were evaluated.

Emergence was determined by 
counting the number of emerged plants 
20 days after planting. The mean 
plant height was determined 60 days 
after emergence, in 10 plants sampled 
randomly per plot, measured from the 
base of the pseudo-stem to the tip of the 
longest leaf.

The harvest time was determined 
by the yellowing and partial drying of 
the canopy and/or plant falling. After 
harvesting, the plants were submitted to 

JTV Resende et al.
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the cure process for 50 days and then the 
total yield in ha-1 and the percentages of 
bulbs with secondary plant growth were 
determined.

The  marke tab le  bu lbs  were 
distributed in size classes according to 
the transversal diameter: 7 (>56 mm), 
6 (47-56 mm), 5 (42-47 mm), 4 (37-42 
mm) and 3 (32-37 mm), according to 
decree nº 242, 17th September 1992, of 
the Ministery of Agriculture, Livestock 
and Supply  (MAPA) (Menezes 
Sobrinho, 1997).

The obtained data were submitted to 
analysis of variance and the means of the 
treatments were compared by the Tukey 
test at 5% probability. Several regression 
models were fitted for cultivar response 
to the vernalization period. The choice 
of the most suitable model was based on 
the significance fit of the performance of 
the variables to the regression equations 
(F test, 5%) and its coefficients (t-test, 
5%).

RESULTS AND DISCUSSION

The  cu l t iva t ion  pe r iod  and 
vernalization period interaction was 
significant for the characteristics mean 
plant height, total yield and secondary 
plant growth (Table 1). Significant 
differences were observed among the 
cultivars for mean plant height, in the 
planting on 23/05 with vernalization of 
40 and 50 days and for the secondary 
plant growth, in the 23/04 planting date 
with 30 days vernalization.

Generally, a greater percentage 
of emerged bulbs was observed on 
23/03 compared to the other dates, and 
some treatments reached about 90% 
sprouting, for example, the Quitéria 
cultivar when submitted to a 40-day 
vernalization period (Figure 1). These 
results were in line with those observed 
by Silva & Casali (1987) and Seno et 
al. (1993), who reported early plant 
emergence in early planting, that is, 
in February and March. Late planting 
resulted in reduced cycle and less yield, 
because the plants received stimulus 
for bulb development before reaching 
full vegetative development (Ferreira, 
1989).

The 40-day vernalization period 

seemed to be the period that influenced 
most  effect ively the seed bulb 
emergence of the Quitéria cultivar. The 
30-day period presented the lowest 
percentage of emerged plants on the 
planting dates 25/03 and 23/04 for 
the Quitéria cultivar. On 23/04, all the 
treatments presented 60-80% emergence 
index and the Quitéria cultivar with 
30 days vernalization presented the 
lowest emergence (60%). For the 23/05 
planting date, the treatments performed 
similarly for the plant emergence trait 
except for the Quitéria treatment, which 
presented the lowest emergence (58%) 
with 50 days in cold storage (Figure 1c).

A significant effect was detected for 
the cultivation period x vernalization 
period interactions for mean plant 
height, that is, the cultivars performed 
differently depending on the cultivation 
period and the vernalization period. 
Considering the cultivation period effect 
for each cultivar, the 23/03 planting date 
enabled greater plant height for both the 
cultivars assessed (Table 1).

Pereira (2000) worked with the 
Gravatá and Roxo Pérola de Caçador 
cultivars and observed that there was 
no influence of cultivation period 
on the mean plant height. However, 
Seno et al. (1993) observed that early 

planting reduced growth of parts 
of the Caçador cultivar. However, 
presumably, environmental factors 
such as temperature and light period 
may have favorably influenced the trait, 
because in the central southern region 
of Brazil in March high temperatures 
were observed that permitted early 
seed bulb emergence and accelerated 
vegetative development. The increase in 
the light period has a direct relationship 
with increase in the canopy dry matter, 
especially during the vegetative phase 
(Carvalho, 1975). Relatively high 
temperatures and long light period 
promoted greater photosynthesis and 
resulted in a greater photoassimilate 
accumulation that contributed to a 
greater canopy development (Taiz & 
Zeiger, 2004).

Seno et al. (1993) observed increase 
in plant height in function of the 
increase in the vernalization period 
from 40 and 60 days. These results 
were in line with those obtained in the 
present study for the Quitéria cultivar 
(Table 1) that presented greater mean 
plant height when submitted to the 
50-day vernalization period. However, 
Leal (1998) did not report effect of the 
vernalization period (25, 35 and 45 
days) on plant height when assessed at 

Table 1. Average plant height, total yield and oversprouting of garlic cultivars Caçador and 
Quitéria in three planting dates and three periods of vernalization (altura média de plantas, 
produtividade total e superbrotamento das cultivares de alho Caçador e Quitéria em três 
épocas de plantio e três períodos de vernalização). Guarapuava, UNICENTRO, 2004.

Cultivar 
Planting date  Vernalization (days)

Mar 23 Apr 23 May 23  30 40 50
 Plant average height (cm)
Caçador 46.61 aA 34.68 aB 32.60 aB  38.54 aAB 39.30 aA 36.06 bB
Quitéria 46.61 aA 36.59 aB 30.45 bC  37.96 aAB 35.55 bB 40.15 aA

C.V. (%) = 6.68.
 Total yield (t ha-1)
Caçador 9.26 aB 12.73 aA 8.43 aB  10.46  aA 11.25 aA 8.56 aA
Quitéria 12.95 aA 12.84 aA 8.25 aB  11.77 aA 13.71 aA 8.68 aB

C.V. (%) = 23.63.
Oversprouting (%)

Caçador 42.00 aA 40.67 aA 20.33 aB  31.67 aA 33.00 aA 38.33 aA
Quitéria 49.66 aA 22.67 bB 26.00 aB  19.33 bB 39.33 aA 39.67 aA

CV (%) = 23.98.
Means followed by the same small letter in the column and capital letter in the lines did not 
differ from each other by Tukey test at 5% (médias seguidas pela mesma letra minúscula nas 
colunas e maiúscula nas linhas não diferem entre si pelo teste de Tukey (α=0,05)).

Garlic vernalization and planting dates in Guarapuava
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53 and 90 days after planting. This fact 
was due to the climatic conditions of the 
cold storage) and the climatic conditions 
of the cropping location.

The greater plant height was due to 
the early seed bulb emergence (Silva 
1982) allied to the fact that, at the start 
of development, the plant depends on 
its own reserves for the canopy and 

root system development, that will later 
be an important source of reserve and 
nutrient exportation that translates into 
fast growth (Magalhães, 1985).

For the total bulb yield, the cultivars 
performed differently depending on 
the cultivation period x vernalization 
period interaction. The Caçador cultivar 
presented higher yield on the 23/04 

planting date when vernalized for a 
period estimated by the regression 
curve of 38.6 days (Figure 2a), resulting 
in a yield of up to 18.96 t ha-1. When 
cultivated on the 23/03 planting date, 
the vernalization period showed linear 
performance, indicating the need to 
remain more than 50 days in cold 
storage. Inverse performance was 

Figure 1. Emerged plants (%) of garlic cultivars Caçador and Quitéria, 20 days after planting, vernalizated during 30, 40 and 50 days and 
planted on 23/03/2004 (a), 23/04/2004 (b) and 23/05/2004 (c) [plantas emergidas (%) aos 20 dias após o plantio, cultivares de alho Caçador e 
Quitéria, vernalizadas por 30, 40 e 50 dias e plantadas em 23/03/2004 (a), 23/04/2004 (b) e 23/05/2004 (c)]. Guarapuava, UNICENTRO, 2004.

Figure 2. Total yield of bulbs of garlic cultivars Caçador (a) and Quitéria (b) subjected to 30, 40 and 50 days of vernalization and three 
planting dates [produtividade total de bulbos das cultivares Caçador (a) e Quitéria (b) submetidas a 30, 40 e 50 dias de vernalização em três 
épocas de plantio]. Guarapuava, UNICENTRO, 2004.
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observed for the 23/05 planting date, 
when production decreased linearly as 
time spent in cold storage increased, 
indicating that the vernalization period 
should not exceed 30 days (Figure 
2a). These results were in agreement 
with those reported by Ferreira et 
al. (1991), Reghin & Kimoto (1998) 
and Pereira (2000) for the Caçador 
cultivar and were due to the earliness 
of the cultivar, where the decrease in 
the environmental temperature with 
the advance of the cultivation period 
reduced the vernalization time necessary 
to obtain good yields compared to the 
later cultivars.

When the performance of the 
Quitéria cultivar was assessed in relation 
to the cultivation period x vernalization 
period interaction it was observed 
that the greatest bulb production was 
obtained on the 23/03 planting date. 
Following the quadratic model fitted 
for this cultivation period, a maximum 
production was obtained of 16.24 t ha-1 

with 36 days in cold storage. However, 
the 23/04 planting date altered little due 
to the vernalization period, because a 
slightly decreasing linear performance 
was observed in the production among 
the vernalization periods (Figure 2b). 
The results obtained corroborated with 

those reported by Seno et al. (1993) 
who observed higher yields in planting 
carried out in April, that is, between the 
3/03 and 23/04 planting dates of the 
present experiments.

Bulb production by the Caçador 
cultivar on the 23/04 planting date was 
greater than in the other cultivation 
periods (Table 1). The Quitéria cultivar 
presented best productive performance 
on the 23/03 and 24/04 planting dates, 
that differed statistically from the 23/05 
planting date (Table 1), so that it could 
be recommended for forward planting, 
implying an early harvest at least three 
months earlier than the normal time in 
the region, that would be in November 
and December. This fact is relevant, 
because it allows the producers to place 
their product in the fallow of the region, 
reducing the need to import the product. 
The production results obtained were 
compatible with those observed for 
garlic cultivars in the central southern 
region of Brazil by Seno et al. (1993) 
and Pereira (2000).

These resul ts  indicated that 
scheduling plant ing among the 
cultivars is an excellent alternative 
for producers, because the Quitéria 
cultivar can be planted in March and 
the Caçador cultivar in April, implying a 

prolongation of the harvest in the fallow 
period of the region.

The Caçador cultivar presented 
the greatest percentage of bulbs with 
good marketable standard on the 23/04 
planting date, that is, bulbs in classes 5, 
6 and 7. The other cultivation periods 
resulted in a greater percentage of 
bulbs in classes 3 and 4 (Figure 3a). 
A similar fact was observed for the 
Quitéria cultivar, where the two first 
cultivation periods accounted for the 
greatest production of bulbs with good 
marketable standards (Figure 3b).

Secondary plant growth was 
influenced by cultivation period and 
vernalization period, and was one of 
the factors responsible for damaging 
the marketable quality of the bulb. The 
Caçador cultivar presented a smaller 
percentage of bulbs with secondary 
plant growth when cultivated on the 
23/05 planting date, regardless of the 
vernalization period (Table 1). In the 
later planting in the southern region, 
the bulbs were differentiated in a longer 
light period, contributing to inhibition 
of the secondary plant growth process 
(Burba, 1983). However, the Quitéria 
cultivar was more influenced by the 
vernalization periods, where a lower 
percentage of bulbs with secondary 

Figure 3. Distribution of the yield of bulbs of garlic cultivars Caçador (a) and Quitéria (b) in marketable class based on three planting dates 
(distribuição da produção de bulbos das cultivares Caçador (a) e Quitéria (b) em classes comerciais em função de três épocas de plantio). 
Guarapuava, UNICENTRO, 2004.
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plant growth was observed when the 
bulbs were vernalized for a short period 
(30 days) regardless of the cultivation 
period (Table 1). The Quitéria cultivar is 
later than Caçador and more susceptible 
to secondary plant growth, therefore, 
a shorter vernalization period reduces 
secondary plant growth pressure. These 
results are in line with those observed by 
Silva (1982) and Ferreira et al. (1993) 
who reported a linear increase in the 
percentage of bulbs with secondary plant 
growth in function of the increase in the 
vernalization period.

As moisture is one of the factors 
that induces secondary plant growth 
(Filgueira, 2000), it is pointed out that 
even with interrupting irrigation close 
to 100 days after planting, the rainfall 
remained relatively high throughout 
the experimental period (Table 1), 
that associated to the practice of 
vernalization, contributed effectively 
to the high occurrence of secondary 
plant growth.

Vernalization for a 40-day period was 
shown to be efficient in increasing the 
yield of the garlic crop in Guarapuava, 
PR, contributing to improvement in 
agronomic characteristics such as plant 
emergence, plant height and commercial 
production. The cultivation period 
equivalent to the month of March was 
preponderant to obtain bulbs with 
desirable marketable characteristics and 
higher marketable standard.
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Oyster mushroom is the third most 
cultivated edible mushroom in 

the world (Royse, 2003), probably 
including Brazil. There isn’t official 
statistics about mushroom production 
in Brazil, but different Pleurotus species 
have been cultivated and P. ostreatus is 
the most important oyster mushroom 
cultivated in this country.

The mushroom Pleurotus sajor-
caju has a promising future in the 
tropical and subtropical countries, 
because its cultivation requires simple, 

SIQUEIRA FG; MARTOS ET; SILVA R; DIAS ES. 2011. Cultivation of Pleurotus sajor-caju on banana stalk and Bahia grass based substrates. Horticultura 
Brasileira 29: 199-204.
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ABSTRACT
Banana stalks and Bahia grass were utilized as basic starting 

materials for the production of the mushroom Pleurotus sajor-caju. 
Banana stalks were combined with other waste or supplement 
products (wheat bran, coast-cross hay, bean straw and cotton textile 
mill) to obtain different nitrogen concentrations. Since Bahia grass 
is relatively rich in protein, it was combined with other substrates 
(banana stalk, coast-cross hay and bean straw) to maintain a substrate 
nitrogen concentration of about 1.5%. Banana stalks and Bahia 
grass were both more efficient in the production of the mushroom 
P. sajor-caju when utilized without the addition of other substrates, 
with biological efficiencies of 74.4% and 74.12%, respectively. 
When combined with other substrates or grasses, there was a drop in 
biological efficiency, independent of the concentration of nitrogen. 
Furthermore, the addition of protein-rich waste to banana stalks 
resulted in a decrease or absence of fructification, which indicates 
that high concentrations of nitrogen in the cultivation substrate may 
hinder the cultivation of this mushroom. On the other hand, results 
reveal that the ideal concentration of nitrogen may depend on other 
physicochemical factors and these factors may determine the success 
in cultivating P. sajor-caju. Therefore, we conclude that P. sajor-caju 
may be cultivated on banana stalk and Bahia grass as pure substrates, 
not being necessary their supplementation or combine them with 
another substrates.

Keywords: Mushroom cultivation, agro-industrial waste, axenic 
cultivation, nitrogen concentration.

RESUMO
Cultivo de Pleurotus sajor-caju em substratos a base de grama 

batatais e engaço de bananeira 

O engaço de bananeira e a grama batatais foram utilizados como 
matérias-primas básicas para a produção do substrato de cultivo do 
cogumelo Pleurotus sajor-caju. O engaço de bananeira foi com-
binado com outros resíduos (farelo de trigo, capim “Coast-cross”, 
palha de feijão e resíduo de lixadeira de algodão), com o objetivo 
de se obter substratos com diferentes concentrações de nitrogênio. 
Como a grama batatais é relativamente rica em proteína, a mesma 
foi combinada com outros resíduos (engaço de bananeira, capim 
“Coast-cross” e palha de feijão), de forma a manter a concentração 
de nitrogênio em torno de 1,5% no substrato. O engaço de bananeira 
e a grama batatais foram mais eficientes na produção do cogumelo P. 
sajor-caju quando utilizados puros, com uma eficiência biológica de 
74,4 e 74,12%. Quando foram combinados com outros resíduos ou 
gramíneas, houve uma queda na eficiência biológica, independente 
da concentração de nitrogênio. Entretanto, para o engaço de bana-
neira, a adição de resíduos mais protéicos resultou em queda mais 
acentuada ou até mesmo na ausência de frutificação, indicando que 
concentrações mais elevadas de nitrogênio no substrato de cultivo 
podem prejudicar o cultivo deste cogumelo. Por outro lado, os re-
sultados indicaram também que a concentração ideal de nitrogênio 
depende de outros fatores físico-químicos do substrato de cultivo, os 
quais podem estar associados na determinação da produtividade do 
cogumelo P. sajor-caju. Portanto, pode-se concluir que P. sajor-caju 
pode ser cultivado utilizando engaço de bananeira e grama batatais 
como substratos puros, não sendo necessária a sua suplementação 
ou combinação com outros substratos.

Palavras-chave: Cultivo de cogumelos, resíduos agro-industriais, 
cultivo axênico, concentração de nitrogênio.
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and relatively inexpensive cultivation 
techniques (Chang & Miles, 2004). 
Therefore, these interesting attributes 
make it  an excellent option for 
cultivation in Brazil, particularly in 
regions with warmer climates (Dias, 
2010). It’s simple cultivation technique 
allows that agro wastes may be used to 
produce a highly nutritious food and of 
high commercial value (Mane et al., 
2007).

Oyster mushrooms contain various 
types of vitamins and amino acids, high 

content of fiber and low fat content 
(Chang & Miles, 2004). Mushrooms 
are also considered a good source of 
protein, considering protein content of 
dry mushroom, however, it is important 
to emphasize that the protein content of 
fresh mushroom is hardly higher than 4% 
(Silva et al., 2007; Bernardi et al., 2009). 
On the other hand, oyster mushrooms 
have medicinal properties which make 
it a functional food (Gunde-Cimerman 
& Cimerman, 1995; Pramanik et al., 
2005; Alarcón & Aguila, 2006; Jedinak 
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& Silva, 2008).
Pleurotus cultivation in Brazil was 

established using sugarcane bagasse as 
basic mushroom substrate (Maziero et 
al., 1992). However, this agro waste is 
not abundant in all regions and bagasse 
is often utilized as fuel in manufacturing 
plants, which limits its availability. 
Thus, the search for an alternative agro-
industrial substrate is very important to 
allow cultivation of this mushroom in 
regions where bagasse is not available. 
Dias et al. (2003) evaluated different 
agro-industrial substrates, both pure 
and enriched with wheat bran, and 
demonstrated that bean straw alone 
and corn straw enriched with wheat 
bran facilitated the best P. sajor-caju 
mushroom production. However, it is 
important to evaluate other substrates 
or raw materials, so that mushroom 
growers may have alternatives to 
produce a suitable mushroom cultivation 
substrate.

Sturion (1994) proposed using 
banana leaves for the cultivation of 
Pleurotus spp. oyster mushrooms 
because of the vast availability of this 
waste product in the Southeast part 
of Brazil. However, banana leaves 
and pseudostems from harvested 
plants are chopped and left in the field 
as mulch, following common local 
practice, allowing nutrient recycling, 
humidity maintenance, weed control 
and prevention of earth erosion. 
Additionally, the pseudostems, stalks 
and leaves of the banana plant are used 
for hand-made products like ropes, rugs, 
hats, baskets and paper (Chertman, 
2007). The banana stalk, however, 
is not consistently used, and after 
the process of separating the banana 
bunches, this material is often disposed 
of inappropriately, generating serious 
environmental and sanitary problems 
(Soffner, 2001). Thus, the utilization 
of banana stalks in biotechnological 
procedures, such as enzyme production 
and mushroom cultivation, provides an 
important alternative use for this waste.

Besides allowing for the utilization 
of a variety of waste products, a plan 
for mushroom cultivation must include 
the possibility of utilizing grasses that 
are easy to grow or obtain. As such, if 
there is lack of the commonly utilized 

waste source, it would be possible to 
use grasses instead of waste to generate 
a cultivation substrate (Bernardi et al., 
2009; Donini et al., 2009).

The grass Paspalum notatum 
Fluegge (popularly known as Bahia 
grass or “batatais”) is a common, rustic 
grass that resists drought, disease and 
trampling (Mislevy, 1985; Monteiro, 
1986). This grass can be used to control 
erosion, as it grows reticular roots that 
filter water very well. In addition to this 
important function, it can also be used 
as animal feed and is commonly used 
as grass in public parks, landscaped 
areas and football fields (Mislevy, 
1985; Monteiro, 1986). Due to its many 
advantages, Bahia grass is an excellent 
option for a raw material for mushroom 
cultivation.

The aim of this work was to evaluate 
the potential for utilization of banana 
stalks and Bahia grass as basic raw 
materials (in association with other 
substances) for the cultivation of the P. 
sajor-caju mushroom.

MATERIAL AND METHODS

Spawn preparation - To produce 
spawn of P. sajor-caju, whole grain 
rice (husk enclosed) was utilized 
(9.0 kg) after being pre-cooked for 
approximately 30 minutes. The pre-
cooked rice was enriched with a mixture 
of wheat bran (1 kg), gypsum (200 g), 
limestone (200 g) and water (1 L), which 
had been autoclaved for 30 minutes at 
121ºC. After cooking the whole grain 
rice, the excess water was drained and 
added to the autoclaved mixture. The 
material was transferred into flasks 
(400 g/flask), which were autoclaved 
at 121ºC for two cycles of 1 hour each, 
following a 24-hour interval. The flasks 
were left to cool at room temperature and 
inoculated with mycelia of P. sajor-caju 
taken from 7-day old cultures grown on 
PDA medium (potato-dextrose agar). 
The flasks were incubated at room 
temperature for 20 days.

Substrate preparation, spawning 
and spawn run - Bahia grass (P. 
notatum) was sun-dried for two days 
after harvest. Banana stalks (Musa 
cavendishii, “Prata” variety), Coast-

cross hay (Cynidon dactylon) and bean 
straw (Phaseolus vulgaris), after drying 
for two days, were chopped into small 
pieces to obtain a more homogeneous 
mixture for the substrate preparation. 
Cotton textile mill waste (Gossypium 
hirsutum), which originates from the 
fabric mills in the region of Itaúna (State 
of Minas Gerais, Brazil) and wheat bran 
were not subjected to any dehydration 
or grinding treatment because they were 
already ground and dried. All materials 
for chemical analysis were first dried at 
65ºC for 48 hours before being weighed.

Substrate  formulat ions were 
determined according to the nitrogen 
concentration of each raw material 
to select the substrates with nitrogen 
contents from 1.0% to 1.6%. Since 
Bahia grass contains high nitrogen levels 
(Oliveira et al., 2005), the nitrogen 
concentrations of substrates containing 
Bahia grass were maintained at 1.4% to 
1.5% nitrogen. Total nitrogen (N-total) 
content of the raw materials and the 
formulated substrates were determined 
using the micro-Kjeldahl method, and 
the acid detergent fiber (ADF) and 
neutral detergent fiber (NDF) contents, 
defined according to the method of 
van Soest (1994), were determined as 
described by Silva & Queiroz (2002). 
The ADF-NDF value corresponds to 
the level of hemicellulose, and the 
ADF value corresponds to the sum of 
cellulose and lignin. The determination 
of cellulose and lignin content was done 
via the permanganate (KMnO4) method 
(Queiroz, 2002).

For experiment 1, banana stalk was 
combined with different raw materials 
in the following combinations: E1T1 = 
100% banana stalk; E1T2 = stalk (90%) 
+ wheat bran (10%); E1T3 = stalk (50%) 
+ “coast-cross” hay (50%); E1T4 = stalk 
(80%) + bean straw (20%) and E1T5 = 
stalk (80%) + cotton textile mill waste 
(20%). For experiment 2, Bahia grass 
was combined with different agricultural 
wastes in the following combinations: 
E2T1 = 100% Bahia grass; E2T2 = Bahia 
grass (40%) + banana stalk (60%); E2T3 
= Bahia grass (20%) + “coast-cross” hay 
(20%) + banana stalk (60%) and E2T4 = 
Bahia grass (20%) + bean straw (20%) 
+ banana stalk (60%).

The ingredients were properly mixed 
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and tap water was added to reach an 
approximate humidity level of 65%. The 
humidity was determined in relation to 
the components dry weight. Following 
preparation of each substrate, a sample 
was collected to determine the dry-
material content for calculation of the 
biological efficiency (BE) of mushroom 
production. The substrates were filled 
into 20 x 40 cm polypropylene bags 
(1kg/bag), which were protected with 
filter paper fixed to a hard plastic ring 
(PVC), in order to allow fungal gaseous 
exchange and to avoid contamination 
by other competing fungi. The bags 
were autoclaved at 121ºC for two hours, 
allowed to cool at room temperature and 
each bag was inoculated with 10 g of 
spawn under laminar flow chamber. The 
steps of each experiment were carried 
out in a completely randomized design, 
with 10 replicates, and spawn run was 
carried out in a dark room until complete 
colonization of all substrates.

Fruiting induction and mushroom 
production - After colonization of all 
the substrates, the plastic bags were 
perforated and then transferred to the 
mushroom house without temperature 
control. The temperature ranged between 
16ºC (at night) and 30ºC (during the 
day), and the relative humidity was 
controlled between 80% and 90% with 
a nebulizer system. The mushroom 
house temperature was monitored by a 
maximum and minimum thermometer. 
The fruiting bodies were harvested in 
three flushes after one month of growth, 
and the mushrooms were weighed to 
determine their productivity (g of fresh 
mushroom/g of humid substrate x 100) 
and BE (g of fresh mushroom/g of dry 
substrate x 100). Treatment means were 
separated using Scott-Knott test at 5% 
level.

RESULTS AND DISCUSSION

The total nitrogen levels of all 
substrates were determined in each 
experiment. These values varied from 
1.1% to 1.6% in experiment 1 (Table 1) 
and from 1.4% to 1.5% in experiment 
2 (Table 2).  These values were 
predetermined from the dry material 
at the time each substrate was first 
prepared. Initial nitrogen levels were 

predicted from substrate set-up, so that 
the initial concentration remained above 
1.0% and less than 1.6% (Tables 1 and 
2), since it has been shown in previous 
studies that the mycelial growth of P. 
sajor-caju does not occur in substrates 
with nitrogen levels above 1.7% (Silva 
et al., 2007). Tables 1 and 2 also show 
the cellulose, hemicellulose and lignin 
contents for each substrate tested.

In experiments 1 and 2,  the 
various treatment conditions showed 
colonization times that varied from 
24 to 35 days (Tables 3 and 4). In the 
experiment with banana stalk based 
substrates, longer spawn run time was 
correlated with lower productivity or 
no mushroom production. On the other 
hand, in the second experiment, the 
longest spawn run time was obtained 
on pure Bahia grass substrate, but the 
highest mushroom production was also 
obtained for this substrate, showing 
that a long colonization time is not 
always a sign of a poor mushroom 
production. According to the results 
obtained by Donini et al. (2006), the 
supplementation with soybean meal, 
wheat, rice and maize did not favor 
increasing the rate of mycelium growth 
of different strains of P. ostreatus, grown 
on the elephant grass substrate.

Mandeel et al. (2005) reported that 
spawn run of P. sajor-caju was different 
when grown in various substrates, 
varying from 2 to 4 weeks. According 
to Obodai et al. (2003), spawn run of 
Pleurotus ostreatus in substrates such 
as rice stalk, banana leaf, corn stem 
and rice fiber varied between 15 and 
34 days, and the rice stalk had the best 
colonization time. The same authors 
also showed that the time of appearance 
of the first primordia after induction of 

fruiting varied between 4 and 6 days in 
these substrates, and the harvest of the 
majority of the mushrooms occurred 
during the first three harvests within 8 
weeks of cultivation.

In our study, the first flush of 
mushrooms occurred between 3 and 
5 days after fruiting induction for all 
treatments in both experiments. During 
a 30-day interval, three harvests were 
performed, meaning three flushes of 
mushrooms were used to evaluate the 
productivity and biological efficiency 
of each substrate tested. Cultivation was 
extended for a period of 55 days, with 
up to five harvests, but more than 50% 
of the mushrooms were collected during 
the first two flushes.

The productivity and biological 
efficiency results show that banana stalk 
and Bahia grass are more efficient for 
cultivation of P. sajor-caju when utilized 
without supplementation (Tables 3 and 
4). These results are very interesting 
because they point to a very simple 
strategy for substrate preparation for 
cultivation of this mushroom. The 
biological efficiency reached was 
approximately 74% for both pure 
substrates. In the case of P. ostreatus, it is 
possible to reach a biological efficiency 
greater than 100%, as described by 
Contreras et al. (2004) and Mandeel 
et al. (2005). However, these values 
can vary substantially, depending on 
the type of substrate and cultivation 
strategy. In the case of P. sajor-caju, 
results can also be highly variable, but 
the biological efficiency is usually less 
than 100%. Moda et al. (2005), using 
washed and supplemented sugarcane 
bagasse, obtained a maximum biological 
efficiency of 30.03% with P. sajor-
caju, while Dias et al. (2003) obtained 

Table 1. Initial nitrogen levels and lignocellulose composition of banana stalk based substrates 
for P. sajor-caju cultivation (níveis iniciais de nitrogênio e composição dos substratos à base 
de engaço de bananeira no cultivo de P. sajor-caju). Lavras, UFLA, 2007.

Substrates N-Total 
(%)

Cellulose 
(%)

Hemicellulose 
(%)

Lignin 
(%)

T1 – Stalk 1.2 26.3 12.4 18.4
T2 – Stalk + wheat bran 1.6 34.1 16.0 17.4
T3 – Stalk + h. “coast-cross” 1.1 31.1 28.0 17.1
T4 – Stalk + bean straw 1.4 26.6 15.5 18.5
T5 – Stalk + cotton substrate 1.2 20.9 10.4 16.2
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a biological efficiency of 85.7% using 
bean straw as pure substrate in an axenic 
cultivation system.

Biological efficiency is a good 
standard of comparison for evaluating 
the efficiency of substrate conversion 
in mushrooms. However, for mushroom 
growers, the most practical parameter 
is productivity, so it must also be 
considered.  In general ,  a  good 
productivity index starts with values 
greater than 10%, when considering the 
weight of fresh mushrooms in relation to 
wet compost. In this study, the mushroom 
productivity was 15.6% and 22.7% for 
pure banana stalk and pure Bahia grass 
substrates, respectively, which can be 
considered good results (Tables 3 and 
4). On the other hand, when the banana 
stalk was used, a faster spawn run was 
observed (26 days) than when Bahia 
grass was used (35 days). The mixture 
of banana stalk and Bahia grass allowed 
a reduction of the spawn run period 
to 27 days, but a significant reduction 
in productivity was also observed, 
even though the biological efficiency 
reduction was not significant. It is also 
notable that the addition of any substrate 

or supplement to the banana stalk 
resulted in a reduction of productivity 
and biological efficiency and in an 
increase of the spawn run period, with 
the exception of treatment 5 (Table 3). 
The addition of wheat bran, besides 
resulting in a higher spawn run period, 
resulted in no mushroom production. 
These results may be associated with the 
higher nitrogen levels of treatment 2, as 
a function of the addition of wheat bran 
to the banana stalk. Similar results were 
obtained by Zadrazil & Brunnert (1980) 
who reported that excessive nitrogen 
levels inhibited the fructification of 
the Pleurotus sp. Silva et al. (2007) 
reported that substrates with nitrogen 
concentrations above 1.75% were not 
colonized by P. sajor-caju. The authors 
used urea as a nitrogen-enrichment 
source; however, they did not test 
nitrogen concentrations between 1.3% 
and 1.75%, leading us to wonder 
whether the ideal concentration lies 
between these two values. 

The production results for banana 
stalk based substrates suggest, at first, 
that nitrogen concentration from 1.4% 
inhibits fruiting body formation, since 

the substrate enriched with bean straw 
(1.4% nitrogen) showed a productivity 
of only 3.9% and a biological efficiency 
of 17.5%. Even poorer results were 
obtained when the substrate was 
enriched with wheat bran, with a 
nitrogen concentration of 1.6%, upon 
which fruiting did not occur, reinforcing 
the idea that substrates that are very rich 
in nitrogen are not favorable for the 
production of P. sajor-caju.

On the other hand, all Bahia grass 
based substrates yielded good results, 
even though substrates with 1.4% and 
1.5% nitrogen were used (Table 4). A 
tendency towards better productivity 
results using substrates with 1.4%, as 
opposed to 1.5% nitrogen was observed. 
The substrate that demonstrated the 
worst performance was Bahia grass 
enriched with bean straw and banana 
stalk, which resulted in 14.76% of 
productivity and 54.61% of biological 
efficiency. Although these results 
confirm that nitrogen concentration 
is an extremely important factor, they 
also indicate that other factors, such as 
the combination and quality of different 
waste products, can be determining 
factors in mushroom production.

One example of this is the utilization 
of wheat bran to enrich cultivation 
substrates, since different kinds of bran 
are commonly used or recommended 
for use by previous studies. Dias et al. 
(2003) observed that the addition of 
wheat bran gave a positive result when 
they used corn fiber as a cultivation 
substrate. However, when bean straw 
was used, the addition of wheat bran 
had no effect on the productivity, but it 
retarded substrate colonization, making 

Table 2. Total nitrogen levels (N-total) and lignocellulose composition of Bahia grass based on substrates for P. sajor-caju cultivation 
(níveis de nitrogênio total (N-total) e composição dos substratos à base de grama batatais no cultivo de P. sajor-caju). Lavras, UFLA, 2007.

Substrates
N-Total 

(%)
Cellulose 

(%)
Hemicellulose

 (%)
Lignin 

(%)
T1 –Bahia grass 1.4 32.74 25.65 17.35
T2 – Bahia grass + banana stalk 1.4 27.21 19.90 18.82
T3 – Bahia grass + h. “coast-cross” + banana stalk 1.5 28.08 16.23 18.02
T4 –Bahia grass + bean straw + banana stalk 1.5 23.92 16.30 20.25

Averages followed by the same letter in a given column are not statistically different from each other based on the Scott-Knott test at a 
5% probability level (médias seguidas pela mesma letra em uma coluna não são estatisticamente diferentes entre si, baseados no teste de 
Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade); *Productivity = [(g of fresh mushroom/g of humid substrate) x 100] (produtividade = [(g de 
cogumelos frescos/g de substrato úmido) x 100]); **Biological Efficiency = [(g of fresh mushroom/g of dry substrate) x 100] (**eficiência 
biológica = [(g de cogumelos frescos/g de substrato seco) x 100]).

Table 3. Productivity and biological efficiency of P. sajor-caju cultivated on banana stalk 
based substrates (produtividade e eficiência biológica de P. sajor-caju nos substratos à base 
de engaço de bananeira). Lavras, UFLA, 2007.

Substrates Colonization 
(days)

Productivity 
(%)*

Biological efficiency 
(%)**

T1 – Stalk 26 15.6 a 74.4 a
T2 – Stalk + wheat bran 35 0.0 e 0.0 e
T3 – Stalk + h. “coast-cross” 28 13.4 c 51.5 c
T4 – Stalk + bean straw 32 3.9 d 17.5 d
T5 – Stalk + cotton substrate 24 14.5 b 60.4 b
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its use, at best, unnecessary. In the 
present study, the utilization of wheat 
bran resulted in a negative effect, with 
complete inhibition of fructification. It 
is important to highlight that the bean 
straw enriched with wheat bran had 
a final nitrogen concentration close 
to 1.6%, considering the results of 
the mineral analysis of the substrate 
used by Dias et al. (2003). These data 
constitute strong evidence that not only 
nitrogen concentration, but also other 
factors present in the waste products 
combined in the substrate, act together 
to determine its nutritional quality. 
Thus, depending on the type of agro-
waste and/or supplements combined, 
it is possible to work with higher final 
nitrogen concentrations.

Donini et al. (2009) reported higher 
biological efficiency of Pleurotus 
os t rea tus  w i th  e l ephan t  g rass 
(Pennisetum purpureum) supplemented 
with different kinds of bran (wheat, rice 
and corn bran), except for soy bran, 
which showed the lowest biological 
efficiency. Gonçalves et al. (2010) 
reported the supplementation of cotton 
textile mill waste with wheat bran and/or 
in combination with sawdust to cultivate 
Pleurotus sajor-caju. According to the 
authors, the best biological efficiency 
was obtained when cotton waste was 
supplemented with 20% wheat bran 
and no mushroom production was 
obtained when cotton waste was just 
combined with sawdust in a 1:1 ratio. 
Therefore, substrate supplementation 
must be important for substrates having 
low content of protein, and some 
supplements may work better than 

others.
According to Sharma (1995), one 

of the factors that determine mushroom 
yield is the proportion of fibrous 
components present in the substrate 
and that cellulose, hemicellulose and 
lignin are important intermediates 
in the generation of covalent bonds 
that form new structures. Thomas et 
al. (1998) related that P. sajor-caju 
productivity is influenced by the amount 
of cellulose and the cellulose/lignin ratio 
of the substrates and that these factors 
are important for the development 
of basidiocarps. However, it was 
not possible to draw any correlation 
between the ratio of cellulose to 
hemicellulose, or of cellulose to lignin, 
with P. sajor-caju productivity in the 
various cultivation substrates. Because 
of this, other nutritional characteristics, 
such as excess manganese or zinc in 
the substrate, may act together with 
excess nitrogen to inhibit P. sajor-caju 
fructification (Kerem & Hadar, 1995; 
Dias et al., 2003).

Obta in ing  be t te r  b io log ica l 
efficiency from P. sajor-caju in 
substrates containing only banana 
stalk or Bahia grass contradicts the 
common view that a combination of 
several substrates or grasses is best for 
obtaining a substrate with a balance of 
nutrients. Just as has been seen with 
pure bean straw (Dias et al., 2003), these 
results confirm that certain agro-wastes 
have physicochemical traits that are 
appropriate for Pleurotus cultivation. 
The possibility of utilizing only one 
agro-waste or kind of grass is very 
important because it eliminates the need 

for supplements, diminishes dependence 
on the availability of basic materials and 
makes the process even simpler for the 
mushroom grower, which may allow 
for the reduction of material preparation 
time and production costs.

Therefore, P. sajor-caju may be 
cultivated in a substrate containing only 
banana stalk or Bahia grass in an axenic 
system. It is not necessary to supplement 
these substrates with wheat bran or to 
combine these substrates with each 
other or with other agricultural wastes 
to successfully cultivate this mushroom.

ACKNOWLEDGEMENTS

To FAPEMIG/CAPES/CNPq for 
their financial support.

REFERENCES

ALARCÓN J; AGUILA S. 2006. Lovastatin 
production by Pleurotus ostreatus: effects 
of the C:N ratio. Journal of Biosciences 61: 
95-98.

BERNARDI E; DONINI LP; MINOTTO 
E; NASCIMENTO JS. 2009. Cultivo e 
características nutricionais de Pleurotus em 
substrato pasteurizado. Bragantia 68: 901-907.

CHERTMAN M. 2007. Secagem de papel 
produzido a partir do pseudocaule da 
bananeira. São Paulo: USP. 107p. (Tese 
mestrado).

CONTRERAS EP; SOKOLOV M; MEJÍA G; 
SÁNCHEZ JE. 2004. Soaking of substrate 
in alkaline water as a pretreatment for the 
cultivation of Pleurotus ostreatus. Journal 
of Horticultural Science & Biotechnology 
79: 234-240.

DIAS, ES. Mushroom cultivation in Brazil: 
challenges and potential for growth. 2010. 
Ciência e Agrotecnologia 34: 795-803.

DIAS ES; KOSHIKUMO EMS; SCHWAN 

Table 4. Productivity and biological efficiency of P. sajor-caju cultivated on Bahia grass based substrates (produtividade e eficiência biológica 
de P. sajor-caju cultivado nos substratos à base de grama batatais). Lavras, UFLA, 2007.

Substrates Spawn run 
(days)

Productivity 
(%)*

Biological efficiency 
(%)**

T1 –Bahia grass 35 22.78 a 74.12 a
T2 – Bahia grass + banana stalk 27 18.54 b 67.54 b
T3 – Bahia grass +  coast-cross + banana stalk 24 16.89 b 65.01 b
T4 – Bahia grass + bean straw + banana stalk 29 14.76 c 54.61 c

Averages followed by the same letter in a given column are not statistically different from each other based on the Scott-Knott test at a 
5% probability level (médias seguidas pela mesma letra em uma coluna não são estatisticamente diferentes entre si, baseados no teste de 
Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade); *Productivity = [(g of fresh mushroom/g of humid substrate) x 100] (produtividade = [(g de 
cogumelos frescos/g de substrato úmido) x 100]); **Biological Efficiency = [(g of fresh mushroom/g of dry substrate) x 100] (**eficiência 
biológica = [(g de cogumelos frescos/g de substrato seco) x 100]).

Cultivation of Pleurotus sajor-caju on banana stalk and Bahia grass based substrates



204 Hortic. bras., v. 29, n. 2, abr.- jun. 2011

RS; SILVA R. 2003. Cultivo do cogumelo 
Pleurotus sajor-caju em diferentes resíduos 
agrícolas. Ciência e Agrotecnologia 27: 
1363-1369.

DONINI LP; BERNARDI E; NASCIMENTO JS. 
2006. Colonização do substrato capim-elefante 
suplementado com farelos por Pleurotus 
ostreatus. Revista de Biologia e Ciências da 
Terra 6: 185-193.

DONINI LP; BERNARDI E; MINOTTO 
E; NASCIMENTO JS. 2009. Cultivation 
of shimeji on elephant grass substrate 
supplemented with different kinds of bran. 
Scientia Agraria 10: 67-74.

GUNDE-CIMERMAN N; CIMERMAN A. 1995. 
Pleurotus fruiting bodies contain the inhibitor 
of 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A 
reductase-lovastatin. Experimental Mycology 
19: 1-6.

GONÇALVES CCM; PAIVA PCA; DIAS 
ES; SIQUEIRA FG; HENRIQUE F. 2010. 
Evaluation of the cultivation of Pleurotus 
sajor-caju (Fries) Sing. cotton textile mill 
waste for mushroom production and animal 
feeding. Ciência e Agrotecnologia 34: 220-
225.

JEDINAK A; SLIVA D. 2008. Pleurotus ostreatus 
inhibits proliferation of human breast and colon 
cancer cells through p53-dependent as well 
as p53-independent pathway. International 
Journal of Oncology 33: 1307-1313.

KEREM Z; HADAR Y. 1995. Effect of 
manganese on preferential degradation of 
lignin by Pleurotus ostreatus during solid-
state fermentation. Applied Environmental 
Microbiology 61: 3057-3062.

MANDEEL QA; AL-LAITH AA; MOHAMED 
SA. 2005. Cultivation of oyster fungus 
(Pleurotus spp) on various lignocellulosic 
wastes. World Journal of Microbiology & 

Biotechnology 21: 601-607.
MAZIERO R; BONONI VL; CAPELARI M. 

1992. Cultivo e produtividade de Pleurotus 
ostreatus var. Florida em Mogi das Cruzes, 
Brasil. Hoehnea 19: 1-7.

MISLEVY P. 1985. Forages for grazing systems in 
warm climates. In: McDOWELL LR. Nutrition 
of grazing ruminants in warm climates. New 
York: Academic Press. p. 73-102.

MODA EM; HORII J; SPOTO MHF. 2005. Edible 
fungus Pleurotus sajor-caju production on 
washed and supplemented sugarcane bagasse. 
Scientia Agricola 62: 127-132.

MONTEIRO FA. 1986. Sulfur fertilization and 
nutrient distribution in a Florida spodosol 
profile under white clover-Pensacola Bahia 
grass. Gainesville: University of Florida. 
182p. (Ph.D. thesis).

OBODAI M; CLELAND-OKINE J; VOWOTOR 
KA. 2003. Comparative study on the growth 
and yield of Pleurotus ostreatus fungus on 
different lignocellulosic by-products. Journal 
Industry Microbiology & Biotechnology 30: 
146-149.

OLIVEIRA AMG; AQUINO AM; CASTRO-
NETO MT. 2005. Compostagem caseira de 
lixo orgânico doméstico. Embrapa Mandioca 
e Fruticultura Tropical, Circular Técnica 
76:1-6.

PRAMANIK M; MONDAL S; CHAKRABORTY 
I; ROUT D; ISLAM SS. 2005. Structural 
investigation of a polysaccharide (Fr. II) 
isolated from the aqueous extract of an 
edible mushroom, Pleurotus sajor-caju. 
Carbohydrate Research 340: 629-636.

ROYSE DJ. 2003. Cultivation of oyster 
mushroom.  Col lege  of  Agr icul tura l 
Sciences/The Pennsylvania State University 
Park University: Agricultural Research 
and Cooperative Extension. CAT UL207 

3m1/03ACG4562. http://pubs.cas.psu.edu/
FreePubs/pdfs/UL207.pdf.

SHARMA HSS. 1995. Thermogravimetric 
analysis of fungus (Agaricus bisporus) 
compost for fibre components. In: ELLIOT 
T. (ed) Proceedings of the 14th International 
Congress on the Science and Cultivation 
of Edible Fungi. Balkema, Rotterdam: p. 
267-273. 

SILVA DJ; QUEIROZ AC. 2002. Análise de 
alimentos: métodos químicos e biológicos - 3ª 
ed. Viçosa: UFV. 235p.

SILVA EG; DIAS ES; SIQUEIRA FG; SCHWAN 
RF. 2007. Análise química de corpos de 
frutificação de Pleurotus sajor-caju cultivado 
em diferentes concentrações de nitrogênio. 
Ciência e Tecnologia de Alimentos 27: 72-75.

SOFFNER MLAP. 2001. Produção de polpa 
celulósica a partir de engaço de bananeira. 
Piracicaba: ESALQ/USP 67p. Piracicaba: 
ESALQ/USP. 67p. (Tese mestrado).

STURION GL. 1994. Utilização da folha de 
bananeira como substrato para o cultivo 
de cogumelos comestíveis (Pleurotus 
spp.). Piracicaba: ESALQ/USP. 56p. (Tese 
mestrado).

THOMAS GV; PRABHU SR; REENY MZ; 
BOPAIAH, BM. 1998. Evaluation on 
lignocellulosic biomass from coconut palm 
as substrate for cultivation of Pleurotus 
sajor-caju (Fr.) Singer. World Journal of 
Microbiology & Biotechnology 14: 879-882.

VAN SOEST PJ. 1994. Nutritional ecology of 
the ruminant. 2.ed. Ithaca: Cornell University 
Press. 476p.

ZADRAZIL F; BRUNNERT H. 1980. Influence 
of ammonium nitrate on the growth and 
decomposition of higher fungi. Applied 
Microbiology and Biotechnology 9: 37-44.

FG Siqueira et al.



205Hortic. bras., v. 29, n. 2, abr.- jun. 2011

PINHO L; ALMEIDA AC; COSTA CA; PAES MCD; GLÓRIA MBA; SOUZA RM. 2011. Nutritional properties of cherry tomatoes harvested at different 
times and grown in an organic cropping. Horticultura Brasileira 29: 205-211.

Nutritional properties of cherry tomatoes harvested at different times 
and grown in an organic cropping
Lucinéia de Pinho1; Anna Christina Almeida1; Cândido A Costa1; Maria Cristina D Paes2; Maria Beatriz 
A Glória1; Rogério Marcos Souza1

1UFMG, C. Postal 135, 39404-006 Montes Claros-MG, lucineiapinho@hotmail.com; 2Embrapa Milho e Sorgo, C. Postal 151, 35701-970 
Sete Lagoas-MG

ABSTRACT 
The physicochemical characteristics of the cherry tomato 

cultivated in organic and conventional production systems and 
harvested at either 30 or 45 days of cropping were evaluated using a 
randomized, 2x2 factorial design (2 cropping systems x 2 harvesting 
times) with five repetitions. The parameters analyzed were color, 
centesimal composition, total energetic value, carotenoids and 
bioactive amine content. Tomatoes harvested at 30 days had higher 
total soluble solid (TSS) content when grown conventionally, but 
when harvested at 45 days, both conventional and organic tomatoes 
had similar TSS values, probably due to increased N availability in 
the soil. Organic cherry tomatoes had higher contents of β-carotene, 
lycopene and bioactive amine. On the other hand, tomatoes from 
conventional cropping were more alkaline and brighter. In conclusion, 
organic tomatoes are more nutritious than conventional varieties, and 
if allowed to ripen for up to 45 days, contain higher levels of TSS, 
carotenoids and total bioactive amines.

Keywords: Solanum lycopersicum, nutricional value, quality.

RESUMO
Propriedades nutricionais de tomates cereja colhidos em 

diferentes épocas e cultivado em sistema orgânico

As características físico-químicas de tomates cereja cutivados 
em sistema orgânico e convencional e colhidos em 30 ou 45 dias de 
cultivo foram avaliadas em um delineamento casualizado, fatorial 2x2 
(2 sistemas de cultivo x 2 épocas de colheita) com cinco repetições. 
Foram analisados os parâmetros cor, composição centesimal, valor 
energético total e conteúdo de carotenóides e de aminas bioativas. 
Tomates colhidos em 30 dias tiveram maior conteúdo de sólidos 
solúveis totais (SST), possivelmente devido ao aumento de disponi-
bilidade de N no solo. Os tomates orgânicos tiveram maior conteúdo 
de β-caroteno, licopeno e aminas bioativas. Por outro lado, os tomates 
convencionais foram menos ácidos e tiveram maior brilho. Conclui-se 
que tomates orgânicos são mais nutritivos que os convencionais, e 
se amadurecerem até 45 dias concentram maior teor de SST, carote-
nóides e aminas bioativas totais.

Palavras-chave: Solanum lycopersicum, valor nutricional, qualidade.
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The growing demand for high quality 
vegetables has increased investment 

in new production techniques. This 
includes the development of organic 
cropping systems as a replacement for 
the conventional system, which uses high 
amounts of fertilizer and agrochemical 
input to guarantee productivity even 
though they are known to compromise 
both the environment and human health 
(Borguini & Silva, 2007). In this scenario, 
the agroecology provides a scientific 
basis for ecological production systems. 
It sets suitable designs for agrosystems, 
considering environmental, economic, 
social, ethical, political and cultural 
dimensions, from the perspective of 
sustainability and production of better-
quality food (Kokuszka, 2005). In this 
respect, the organic cropping system 
is an ecologically correct agricultural 
practice with potential for producing 

highly nutritional vegetables despite the 
lack of chemical fertilization.

A main product in organic cropping 
systems is the tomato. The tomato, one 
of the most important vegetables grown 
in Brazil (Marim et al., 2001), has 
seen increased demand in recent years 
and good financial returns for farmers 
(Lenucci et al., 2006). Nevertheless, 
information on the physicochemical, 
microbiological  and nutri t ional 
attributes of this product is still scarce, 
especially for organically grown 
varieties (Borguini & Silva, 2007). 
Furthermore, most available results 
diverge widely due to the cropping 
system (organic vs conventional) as well 
as natural variations in maturation and 
environmental factors that are known 
to affect tomatoes and other vegetable 
cultures (Mercadante et al., 1997).

Various studies were conducted 

to investigate the nutritional value 
of vegetables, focusing on fertilizer 
type or even using food from grocery 
stores. However, these investigations 
did not produce conclusive answers 
regarding the impact of the organic 
and conventional production system 
on the nutritional value of vegetables. 
Although important, comparisons 
among fertilizers consider a single 
production factor, the fertilization, 
whereas analyses of grocery products 
grossly overlook the origin of the 
products (Borguini & Torres, 2006).

Considering the above mentioned 
facts, in this study we evaluated the 
physicochemical and nutritional 
characteristics of cherry tomatoes 
produced simultaneously in organic and 
conventional cropping systems. Because 
there is evidence that tomato properties 
vary over the harvesting period, cherry 
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tomatoes were harvested at two different 
ages: 30 and 45 days.

MATERIAL AND METHODS

The cherry tomato analyzed in this 
study, cultivar Carolina, was cultivated 
in both organic and conventional 
systems, in the experimental area of the 
Universidade Federal de Minas Gerais, 
in Montes Claros, Minas Gerais State, 
Brazil, from June to October 2006. The 
treatments were arranged in a completely 
randomized 2x2 factorial design, 
corresponding to two harvest times (30 
and 45 days after initial fruit ripening) 
and two cropping systems (organic and 
conventional), with five repetitions. To 
ensure identical climatic conditions, 
the different cropping systems were 
applied to two homogeneous fields 
in a same area (18 plots of 4 x 4 m in 
each field). These fields were separated 
by a minimum distance of 500 m, as 
determined by the Brazilian Federal 
Law (Brazil, 2003).

The plot used to implement the 
organic system had been used for 
conventional cropping and subjected 
to the usual management procedures. 
However, this plot was allowed to lie 
fallow for 5 years before the experiment, 
as recommended by the Brazilian 
legislation regarding organic crops 
(Brazil, 2003). Soil in both plots was 
prepared using moldboard and blade 
plow, and green manure was added to the 
organic soil. The ground in the plot used 
for conventional cropping was sprayed 
with herbicides applied according to 
manufacturer’s instructions.

Tomato seedlings were planted 1.0 
x 0.7 m apart, with a total of 24 plants 
in each plot. The conventional cropping 
plot received NPK + Zn fertilization 
(N= 8; P205= 28; K20=16), and urea was 
applied to the bare soil. In the organic 
plot the fertilizer used was fresh chicken 
and cattle manure and Cameron grass 
(Pennisetum schum) at a 1:2:7 ratio and 
natural Mercofertil® phosphate (29% 
P2O5; 36% Ca).

Both plots were drip irrigated, 
ensured adequate watering. Weeds were 
hand removed in the organic system, 
with pest control managed using a 

Neem-based solution (Azadirachta 
indica) to control arthropods, Bordeaux 
mixture to prevent pathogenic fungi and 
biofertilizers to nourish and prevent 
diseases. In the conventional system, 
commercial pesticides were used for 
pest and disease control and sprayed at 
a dosage and periods recommended by 
the manufacturer for tomato cropping. 
The experiment began when tomato 
plants were 2 m in height.

Soil characteristics in the organic 
soil were: organic matter = 60.1 g/kg; 
pH= 6.8; available P= 48.5 mg dm-3; 
K= 409 mg dm-3; Ca= 8.3 (cmolc dm-

3)2; and Mg= 3.90 (cmolc dm-3)2. In the 
conventional soil, organic matter = 38.8 
g/kg; pH= 5.4; available P= 6.7 mg dm-3; 
K= 153 mg dm-3; Ca= 3.3 (cmolc dm-3)2; 
and Mg = 1.50 (cmolc.dm-3)2.

Approximately 10 kg of tomato fruits 
were harvested from 5 plots randomly 
selected in each cropping system on 
each harvesting date (30 and 45 days). 
Only the central plants of each plot 
were sampled. The fruits were randomly 
collected in the morning, but considering 
characteristics such as uniformity of 
color, degree of maturation and absence 
of disease and injury. Plastic bags were 
used to collect and store the tomatoes to 
avoid manual contact. Tomatoes were 
then washed in fresh distilled water and 
dried immediately with paper towel. 
Next, they were quartered, homogenized 
in a blender and placed in lidded sterile 
flasks. Part of the mix was immediately 
used to determine physicochemical 
characteristics and the rest stored at 
-18oC for further analysis.

Analyses  of  the ant ioxidant 
compounds and bioactive amines were 
conducted in duplicate and nutritional 
and physicochemical analyses in 
triplicate. Analyses were carried out 
in the laboratories of Embrapa Milho 
e Sorgo, Sete Lagoas, Minas Gerais 
State and of the Universidade Federal 
de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas 
Gerais State.

The total soluble solids content 
(TSS) (°Brix) was determined using 
a digital refractometer (Atago® model 
N-1E) (AOAC, 2000); the pH was 
determined using a digital Phmeter 
(Quimis®, model Q-400HM portable), 

according to official AOAC norms 
(2000); the total titratable acidity (TTA) 
was determined as mg of citric acid 100 
g-1 of pulp in accordance to IAL (1985); 
the color was determined with the 
Hunter scale using a digital colorimeter 
(Color tec PCM). We analyzed the L* 
component of shine intensity, which 
varies from white (100) to black (0), 
differentiating clear from dark colors; 
the a* component, which varies from 
–a** (green color degree) to +a* (red 
color degree), and the b* component, 
which varies from –b* (blue color 
degree) to +b* (yellow color degree). 

The Centesimal Composition is 
the determination of humidity, ashes, 
crude fiber, protein and ethereal extract 
(AOAC, 2000). Carbohydrate content 
was calculated by subtracting humidity 
rate, ethereal extract, protein, crude 
fiber and ashes from a 100 mg sample. 
Dry matter content was determined by 
subtracting humidity rate from 100 mg 
of food.

Total Energetic Value was calculated 
based on Atawer conversion factors, 
which considers 4 kcal/g of protein, 4 
kcal/g of carbohydrate and 9 kcal/g of 
lipid (Lima et al., 2007).

Carotenoids: total carotenoid 
content, ß–carotene and lycopene were 
determined using a chromatographic/
spectophotometric protocol as described 
by Rodriguez-Amaya & Kimura 
(2004). Carotenoid concentrations 
were expressed on a fresh weight basis 
(μg g-1).

Bioactive amines: putrescine, 
cadaverine, tyramine, histamine, 
serotonine, agmatine, spermidine, 
spermine, feniletilamine and tryptamine 
amines were extracted with 5% 
trichloroacetic acid, separated by CLAE 
(ion exchange column) and quantified 
fluorimetrically at 340 nm of stimulation 
and 445 nm of emission (Vale & Gloria, 
1997). Amine concentrations were 
expressed on a fresh weight basis (μg 
g-1).

Physicochemical data on tomatoes 
from different treatments were analyzed 
using factorial analysis of variance 
(ANOVA). Differences among the 
means detected at a significance level 
of p≤0.05 were compared using Tukey’s 
test.

L Pinho et al.
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RESULTS AND DISCUSSION

Total soluble solids (TSS) content 
of cherry tomatoes was affected by the 
interaction between harvesting time and 
production system (p<0.05). At the first 
harvesting (30 days), tomatoes from 
the conventional system had higher 
levels of TSS compared to their organic 
counterparts, but these levels were 
comparable at the second harvesting 
(45 days), when overall values in both 
systems increased (Table 1).

Mechanical pressure relief and 
impact on the fruits may explain the TTS 
increase over the experiment. Although 
this was not quantified, a higher number 
of fruits was observed at the first 
harvesting (at 30-day cropping). Earlier 
studies hypothesized that high fruit 
density favors mechanical damage and 
physicochemical alterations (Ferreira et 
al., 2005), possibly influencing tomato 
quality. Corroborating this assumption, 
Caliman et al. (2008) state that TSS 
content is inversely proportional to 
tomato tree production. The results of 
the present study are in accordance 
with these arguments because after 45 
days cropping, when fewer tomatoes 
were observed on the plants, the fruit 
contained higher levels of carbohydrates 
and other soluble compounds.

The TSS of conventional tomatoes 
increased before that of the organic 
variety. Nitrogen (N), which is known 
to enhance TSS, is available in organic 
systems only after mineralization 
processes. In the present study, 
mineralization followed by N absorption 
in the organic treatment occurred after 
more than 30 days, whereas N was 
promptly available in the fertilizer used 
in the conventional crop. After 45 days 
cropping, N availability and TTS levels 
were similar between the cropping 
systems.

On the other hand, potassium, which 
lowers TSS, is available for the organic 
crop from the moment that organic 
matter is applied (Chitarra & Chitarra, 
2005). This was reinforced by the fact 
that high P levels were detected in the 
soil used for organic cropping. But 
this was later compensated, probably 
due to the increase in N caused by 

mineralization.
Tomato pH was affected by the 

cropping system but not by harvesting 
time. Cherry tomatoes cultured in the 
conventional system had a slightly 
higher pH (4.5) than organic tomatoes 
(pH= 4.3) (p≤0.05) (Table 1). Despite the 
statistical significance, this difference is 
not biologically relevant. Fruits with 
pH values of up to 4.5 are classified as 
acidic and generally considered to have 
appreciable smell and taste (Gould, 
1974).

Total titratable acidity of the 
tomatoes was not affected by any of 
the factors studied. Treatments showed 
a mean value of 333.8±11.6 mg of 
citric acid (Table 1), which is within the 
acceptable range.

According to Chitarra & Chitarra 
(2005), vegetable color can be evaluated 
through subjective methods. This is 
the case for the color scale used in the 

present study. Following this procedure, 
component L* of this scale was found 
to be affected by the production 
system, without any interference from 
harvesting time. Components a* and b* 
were not affected by the experimental 
factors tested (p<0.05). Component 
L*, which indicates luminosity within 
a 100 (white) to 0 (black) range, was 
higher in tomatoes produced under the 
conventional system than in organic 
tomatoes (p≤0.05) (Table 1), i.e., 
conventional tomatoes were brighter.

In general, L* value decreases as 
tomatoes ripen and turn red because 
carotenoid synthesis and loss of 
green color decreases fruit brightness 
(Carvalho et al., 2005). The low L* 
value in tomatoes grown under the 
organic system is likely associated to 
their carotenoid content, which was 
higher than in conventional tomatoes, 
as will be discussed later. According to 

Table 1. Mean (± sd) total soluble solids (°Brix), pH, total titratable acidity (mg of citric 
acid 100 g-1) and L*, a* and b* color components of cherry tomatoes from conventional 
or organic crop (sólidos solúveis, pH, acidez total titulável e L*, a* e b* de tomate cereja 
cultivado em sistemas de produção orgânico e convencional). Montes Claros, UFMG, 2006.

Variable 30 days 45 days
Total soluble solids (°Brix)
Organic 4.0 ± 1.0 Bb 6.0 ± 0.0 Aa
Conventional 5.2 ± 0.4 Ab 6.1 ± 0.2 Aa
pH
Organic 4.4 ± 0.1 4.3 ± 0.0B
Conventional 4.6 ± 0.1 4.5 ± 0.2A
Total titratable acidity (mg of citric acid 100g-1)
Organic 335.7 ± 15.8 340.1 ±  7.7
Conventional 329.2 ±   9.4 330.1 ± 12.3
L* 
Organic 29.7±2.9 33.3±1.6
Conventional† 35.4±3.2 35.3±3.3
a*
Organic 14.7 ± 4.2 17.7 ± 8.5
Conventional 16.5 ± 7.2 14.6 ± 2.1
b*
Organic 24.0 ± 6.3 28.7 ± 5.4
Conventional 31.8 ± 7.5 32.7 ± 9.0

†indicates difference between the crop systems; means followed by different lowercase letter 
in a column are different; means followed by different uppercase letter in a row are different 
(Tukey’s test, p<0.05). The results are expressed on a fresh weight basis (†indica diferença 
entre os sistemas de cultivo; médias seguidas por diferentes letras minúsculas em uma coluna 
são diferentes; médias seguidas por diferentes letras maiúsculas em uma linha são diferentes 
(teste de Tukey, p<0.05). Os resultados são expressos com base em peso fresco).

Nutritional properties of cherry tomatoes harvested at different times and grown in an organic cropping
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Chitarra & Chitarra (2005), consumers 
associate color changes to increased 
sweetness and other desirable traits. 
Accordingly they usually select the most 
intensely colored fruits, which are not 
as bright. However, there is not always 
a direct correlation between color and 
quality.

Cherry tomatoes from all the 
treatments obtained a value of 15.9 ± 
5.7 for the a* component (Table 1), 
which indicates green (-a*) to red (+a*) 
transition. This value is lower than that 
reported by Carvalho et al. (2005), 
who, despite having also analyzed the 
pulp of homogenized tomatoes, worked 
with different cultures and production 
conditions. The b* component, which 
indicates blue (-b*) to yellow (+b*) 
transition, was around 29.3±7.5 in all 
the groups (Table 1). This is close to 
the average of 26.75 reported in the 
literature for tomatoes (Carvalho et 
al., 2005). Neither cropping system 
nor harvesting time affected a* and b* 
components, suggesting that, according 
to this indicator, the maturation point of 
the fruit studied was standardized.

The levels of humidity, dry matter, 
carbohydrates, crude fiber, proteins, 
ashes, ethereal extract and energetic 
value of the cherry tomatoes were not 
affected by the treatments (p>0.05). 
According to Worthington (1998), the 
nutrient content of vegetables is affected 

by soil characteristics, fertilization, crop 
management, climate and region. With 
respect to the present study, the effect of 
climate and general soil characteristics in 
each cropping system can be practically 
disregarded because the experiment was 
conducted in a homogeneous area with 
similar soil type. However, soil must be 
managed under conventional or organic 
practices for a determinate period of 
time until the effects of cropping system 
on nutritional changes in vegetables are 
identifiable (Borguini & Torres, 2006). 
The present experiment used areas with 
a relatively brief history of organic 
cultivation, which probably explains the 
similarities between the characteristics 
of conventional and organic tomatoes.

Mean humidity (93.0 g 100g-1) 
and dry matter (7.1 g 100g-1) of the 
samples analyzed are in accordance with 
literature values for cherry tomatoes 
(Hernández Suárez et al., 2007). In 
addition, mean ash content (0.5 g 
100g-1) was comparable to that found 
by Oke et al. (2005) for tomatoes, 
and carbohydrate content (3.1 g 100 
g-1) was within the range of 3-3.5% 
reported for tomatoes (Moreira et al., 
2005). However, fiber (2.5 g 100 g-1) 
and protein (10 g 100 g-1) content in 
the present study was higher than that 
reported by Hernandez Suarez et al. 
(2007). These discrepant results are to 
an extent expected because, although 

the same crop was investigated, the 
studies compared were carried out 
under different crop and environmental 
conditions. Fat (0.2 g 100 g-1) and calorie 
content (17.3 kcal 100 g -1) were low, as 
expected for this fruit (Nielsen, 1998).

Carotenoid, lycopene and β-carotene 
levels were generally higher in cherry 
tomatoes grown under organic cropping 
than in the conventional system (Table 
2). Harvesting time also affected these 
variables, which increased over the 
experiment. Only total carotenoid 
content was affected by the interaction 
between production system and harvest 
time.

Similar results were reported by 
Caris-Veyrat et al. (2004), who also 
found higher carotenoid content, on a 
fresh weight basis, in organic tomatoes 
compared to conventionally-grown 
varieties. As aforementioned, the 
organic cropping system may account 
for the increase in carotenoid content, 
a finding supported by the reduced 
brightness (L* component) of organic 
cherry tomatoes. This result confirms 
the nutritional superiority of organically 
grown vegetables, considering the 
hypothesis that management practices 
and more modern agricultural supplies 
may have contributed to this finding. 
Earlier studies did not find that cropping 
system (organic vs conventional) 
affected lycopene and β-carotene levels 
in Débora and Carmen tomato cultivars 
(Borguini & Silva, 2007). However, 
experimental conditions were different, 
including cultivar, sowing time, 
environment and cultivation conditions, 
which may influence carotenoid content 
in food (Rodriguez-Amaya, 1985).

According to Gómez et al. (1998) 
fruit color depends on total carotenoid 
at harvest time. Corroborating this 
theory, Carvalho et al. (2005) state 
that the color of homogenized tomato 
pulp is one of the best alternatives 
for indirectly estimating carotenoid 
content. Fruit color is used as a maturity 
indicator, which is also associated to 
lycopene and β-carotene synthesis as 
well as green color reduction (López 
Camelo & Gómez, 2004). Despite 
these assumptions, the cherry tomatoes 
analyzed in the present study and 
harvested at 30 and 45 days had the same 

Table 2. Mean (± sd) total carotenoids, β-carotene and lycopene (μg g-1) of cherry tomatoes 
from conventional or organic crop (carotenóides totais, β-caroteno e licopeno de tomate cereja 
cultivado em sistemas de produção orgânico e convencional). Montes Claros, UFMG, 2006.

Component 30 days 45 days
Total Carotenoids (μg g-1)
Organic 47.98 ± 1.66 Ab 60.03 ± 2.26 Aa
Conventional 41.29 ± 1.89 Bb 48.22 ± 3.55 Ba
β-Carotene (μg g-1)
Organic 0.24 ± 0.01 0.27 ± 0.01
Conventional† 0.16 ± 0.02 0.21 ± 0.02
Lycopene (μg g-1)
Organic 0.43 ± 0.05 0.53 ± 0.02
Conventional† 0.42 ± 0.07 0.44 ± 0.03

†indicates difference between the crop systems; means followed by different lowercase letter 
in a column are different; means followed by different uppercase letter in a row are different 
(Tukey’s test, p<0.05). The results are expressed on a fresh weight basis. (†indica diferença 
entre os sistemas de cultivo; médias seguidas por diferentes letras minúsculas em uma coluna 
são diferentes; médias seguidas por diferentes letras maiúsculas em uma linha são diferentes 
(teste de Tukey, p<0.05). Os resultados são expressos com base em peso fresco).
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coloration, but different carotenoid, 
lycopene and β-carotene levels, which 
were higher in the latter period (p≤0.05).

These results suggest that fruit 
coloration alone is not a reliable indicator 
of tomato maturity, as observed by 
Konrad (2002). Ripening heterogeneity 
of tomatoes (Carvalho et al., 2005) may 
disrupt the association between fruit 
color and carotenoid levels. At the first 
harvest (30th day), a large number of 
green fruits was observed in the same 
trees from which the mature fruits were 
collected, which is consistent with the 

low carotenoid content in the collected 
tomatoes. At the second harvesting, 
most of the green tomatoes had already 
ripened, and carotenoid content was at 
its highest levels. This finding supports 
the view that the nutritional quality of 
tomatoes is influenced by harvest time.

Data on bioactive amines is 
important because tomatoes with high 
amine contents produce low levels 
of ethylene, last longer (Yahia et al., 
2001) and play an essential role in plant 
metabolism and development (Bardócz, 
1995). However, high bioamine content 

in food possess an intoxication risk 
to human health (Halász et al.; 1994, 
Glória, 2005).

In relation to the cherry tomatoes 
s t u d i e d ,  o n l y  c a d a v e r i n e  a n d 
feniletilamine were not quantifiable 
(Table 3). Putrescine and serotonine 
levels were not affected by the factors 
studied (p>0.05), but total amine and 
spermidine content was higher in 
organically grown tomatoes compared 
to conventionally grown varieties 
(p≤0.05). The effects of the interaction 
between harvest time and production 
system for histamine, tyramine, 
agmatine, spermine and tryptamine 
levels were different (p≤0.05).

The organic cropping system 
produced cherry tomatoes with higher 
total amine content than fruits from the 
conventional system. In both cropping 
systems, total amines increased from the 
first to the second harvest. One of the 
reasons for the accumulation of some 
biogenic amines in organic fruits is soil 
mineral deficiency (Angosto & Matilla, 
1993). The main problem of organic 
cropping is the low concentration of 
nutrients in organic fertilizers, which 
should be used in large amounts to meet 
crop needs. Moreover, organic fertilizers 
take longer to deliver certain nutrients 
(Fernandes et al., 2007), promoting 
bioamine production.  Bioamine 
production increased in the 15-day 
interval between harvest times, showing 
that plants continue producing these 
compounds until fruits are collected at 
a more mature stage. 

Histamine and tryptamine levels in 
the tomatoes increased from the 30th 
to the 45th experimental day, but only 
in organic tomatoes. The organically 
grown tomatoes generally had higher 
amine content than conventionally 
grown, a finding also observed for 
spermine levels harvested at 30 days. 
This was probably caused by the 
same factors described to explain 
total amine levels, i.e., this cropping 
system promotes amine production due 
to soil deficiencies and this synthesis 
continues until the fruit is harvested. 
Interestingly, histamine levels decreased 
in conventionally grown tomatoes from 
the first to the second harvesting.

Tyramine and agmatine levels were 

Table 3. Mean (± sd) bioactive bioamines of cherry tomatoes (mg 100 g-1) from conventional 
or organic cropping systems (aminas bioativas de tomate cereja cultivado em sistemas de 
produção orgânico e convencional). Montes Claros, UFMG, 2006.

Bioamine (mg 100 g-1) 30 days 45 days
Total Amine 
Organic 47.98 ± 1.66 Ab 60.03 ± 2.26 Aa
Conventional† 41.29 ± 1.89 Bb 48.22 ± 3.55 Ba
Putrescine
Organic 1.35 ± 0.35 1.39 ± 0.08
Conventional 1.04 ± 0.37 1.49 ± 0.11
Serotonine
Organic 0.34 ± 0.06 0.43 ± 0.19
Conventional 0.38 ± 0.08 0.46 ± 0.1
Spermidine
Organic 0.97 ± 0.20 1.00 ± 0.09
Conventional† 0.68 ± 0.09 0.70 ± 0.05
Histamine
Organic 0.92 ± 0.21 Aa 0.98 ± 0.11 Aa
Conventional 0.44 ± 0.12 Ba 0.22 ± 0.02 Bb
Tyramine
Organic 0.15 ± 0.02 Aa 0.12 ± 0.01 Bb
Conventional 0.13 ± 0.04 Ab 0.18 ± 0.01 Aa
Agmatine
Organic 0.05 ± 0.01 Aa 0.06 ± 0.01 Ba
Conventional 0.05 ± 0.02 Ab 0.09 ± 0.01 Aa
Spermine
Organic 0.15 ± 0.02 Aa 0.12 ± 0.01 Ab
Conventional 0.11 ± 0.0 Ba 0.13 ± 0.01 Aa
Tryptamine
Organic 0.44 ± 0.10 Ab 0.63 ± 0.06 Aa
Conventional 0.36 ± 0.06 Aa 0.37 ± 0.06 Ba

†indicates difference between the crop systems; means followed by different lowercase letter 
in a column are different; means followed by different uppercase letter in a row are different 
(Tukey’s test, p<0.05). The results are expressed on a fresh weight basis. (†indica diferença 
entre os sistemas de cultivo; médias seguidas por diferentes letras minúsculas em uma coluna 
são diferentes; médias seguidas por diferentes letras maiúsculas em uma linha são diferentes 
(teste de Tukey, p<0.05). Os resultados são expressos com base em peso fresco).

Nutritional properties of cherry tomatoes harvested at different times and grown in an organic cropping
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also higher in tomatoes harvested at 
45 days than in tomatoes harvested 
at 30 days, but unlike the amines 
described, this effect was observed only 
in conventionally grown tomatoes. In 
organic tomatoes, agmatine levels were 
unchanged and tyramine decreased over 
the experiment. In cherry tomatoes 
collected at 45 days, the content of these 
amines was higher in conventionally 
grown tomatoes.

During the pre-growth phase, plant 
foods exhibit the highest amine content 
due to cell division processes, but these 
elements are lower during development 
and maturation (Halász et al., 1994). 
Amine content may also be increased 
by stress factors such as pathogen 
attack, mechanical damage, acidity, 
salinity, osmosis and mineral deficiency 
(Walters, 2003). Because these variables 
were not recorded in the present study, 
the present study cannot support 
any associations between stress and 
increases in amines such as tryptamine 
in organic tomatoes and tyramine and 
agmatine in conventionally grown fruits, 
from the first to the second harvesting. 
In the organic system, the biogenic 
amine tyramine showed an opposite 
result compared to the conventional 
system when taking into account its 
content during harvesting time, thereby 
showing how these factors influenced 
this characteristic.

Other studies show contrasting 
results, such as higher proportions 
of spermedine in vegetables grown 
in conventional cropping systems 
compared to those grown in organic 
systems (Rocha, 2006). However, this 
discrepancy may be related to a number 
of previously decribed variables as well 
as differences in extraction methods 
(Kalac & Krausová, 2005), making any 
comparisons invalid.

Organically grown tomatoes are 
more nutritious than conventional 
cul t ivars  because they contain 
β-carotene and lycopene. However, as 
a result, they are not as bright. The fact 
that carotenoid content and TSS were 
higher in tomatoes harvested at 45 days 
compared to those harvested at 30 days 
suggests that this 15-day ripening period 
is important for producing high- quality 
cherry tomatoes, especially when grown 

organically.
In addition, total bioactive amine 

levels were higher in organic tomatoes. 
These substances are important for 
the human metabolism, and the doses 
determined are nutritious and well 
below the intoxication level.
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O Brasil é considerado centro de 
diversidade para algumas espécies 

de Capsicum, pois em seu território 
encontram-se espécies de todos os 
níveis de domesticação (domesticadas, 
semidomesticadas e silvestres). Dentre 
as pimentas, de acordo com Ribeiro & 
Reifschneider (2008), são cultivados 
diferentes tipos varietais pertencen-
tes às quatro espécies domesticadas 
(Capsicum  annuum L. var. annuum, 
C. baccatum L. var. pendulum (Willd.) 
Eshbaugh , C. chinense Jacq. e C. 
frutescens  L.) e a pelo menos tres es-
pécies semidomesticadas (C. annuum 
var. glabriusculum  (Dunal) Eshbaugh & 
Smith, C. baccatum  var. praetermissum  
(Heiser & Smith) Hunziker  e C. 

POZZOBON MT; SOUZA KRR; CARVALHO SIC; REIFSCHNEIDER FJB. 2011. Meiose e viabilidade polínica em linhagens avançadas de pimenta. 
Horticultura Brasileira 29: 212-216.
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RESUMO
Doze linhagens de pimenta, incluindo exemplares do tipo Ja-

lapeño (CNPH 2862, CNPH 2864), Dedo-de-Moça (CNPH 1397, 
CNPH 0039, CNPH 0053), Cambuci (CNPH 0283), Peixe-Boi 
(CNPH 0434), Falsa Cumari (CNPH 3761), Bode Vermelha (CNPH 
3773), Biquinho Doce (CNPH 3870), Tabasco (CNPH 3000) e 
Malagueta (CNPH 2869) tiveram o comportamento meiótico e 
a estimativa da viabilidade do pólen analisados, com o objetivo 
de indicar materiais potencialmente férteis para o programa de 
melhoramento de Capsicum da Embrapa. A análise convencional, 
por coloração, revelou um comportamento relativamente normal, 
durante a microsporogênese, para a maioria das linhagens, com ín-
dice meiótico (IM) e percentual médio de viabilidade polínica acima 
de 90%. As principais anormalidades observadas foram aderências 
cromossômicas, cromossomos não orientados, retardatários, pontes, 
micronúcleos, micrócitos e citomixia. Três linhagens, CNPH 0283, 
CNPH 3000 e CNPH 3773 mostraram menor percentual de pólens 
viáveis, respectivamente 77, 66 e 58%. Somente para CNPH 0283 
a baixa fertilidade do pólen esteve associada à maior frequência 
de irregularidades e, consequentemente, ao baixo IM (77%). Os 
resultados do presente trabalho confirmam a importância da aná-
lise citológica como ferramenta auxiliar na seleção de linhagens 
meioticamente estáveis e potencialmente férteis o que possibilita o 
planejamento de programas de produção de sementes das cultivares 
em vias de lançamento.

Palavras-chave: Capsicum, citogenética, comportamento meiótico, 
estabilidade genética.

ABSTRACT
Meiosis and pollen viability in advanced lines of pepper

Twelve lines of pepper, from different groups {Jalapeño (CNPH 
2862, CNPH 2864), Dedo-de-Moça (CNPH 1397, CNPH 0039, 
CNPH 0053), Cambuci (CNPH 0283), Peixe-Boi (CNPH 0434), 
Falsa Cumari (CNPH 3761), Bode Vermelha (CNPH 3773), Biquinho 
Doce (CNPH 3870), Tabasco (CNPH 3000) and Malagueta (CNPH 
2869) had their meiotic behavior and the estimation of pollen viability 
analyzed with the aim of indicating potentially fertile material for 
the Capsicum breeding program. Conventional analysis by staining 
revealed a slightly irregular behavior during microsporogenesis for 
the majority of lines: the meiotic index (MI) and pollen viability 
were over 90%, therefore considered meiotically stable. The main 
abnormalities observed were chromosome stickiness, unoriented 
chromosomes, laggards, bridges, micronuclei, microcytes and 
cytomixis. Three lines (CNPH 0283, CNPH 3000 and CNPH 3773) 
showed lower pollen viability, 77, 66 and 58% respectively. The lower 
pollen viability in CNPH 0283 was associated with higher frequency 
of irregularities and consequently the low MI (77%). The findings 
of the present manuscript confirm the importance of the cytological 
analyzes as a useful tool in selecting of lines meiotically stable and 
potentially fertile enabling a better planning of seed production of 
promising cultivars.

Keywords: Capsicum, cytogenetics, meiotic behavior, genetic 
stability.
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baccatum  L. var. baccatum).  A varia-
bilidade existente pode ser observada 
nos frutos, que apresentam variações de 
tamanhos, cores, sabores e pungência, 
que é uma característica exclusiva deste 
gênero (Carvalho & Bianchetti, 2008).

O cultivo de pimentas ocorre prati-
camente em todas as regiões brasileiras 
e é um dos melhores exemplos de agri-
cultura familiar e de integração pequeno 
agricultor-agroindústria. Um dos proble-
mas que mais afeta a produtividade da 
cultura é a suscetibilidade às diferentes 
doenças (Reifschneider, 2000). Nos 
últimos vinte e oito anos, o programa 
de melhoramento de Capsicum  rea-
lizado na Embrapa Hortaliças, tem 
sido direcionado, principalmente, para 

resistência múltipla a doenças, tendo 
como resultado a disponiblização de 
cultivares, híbridos e uma série de li-
nhagens que vêm sendo utilizadas tanto 
no Brasil quanto no exterior (Ribeiro & 
Reifschneider, 2008).

Para assegurar o sucesso do uso des-
ses indivíduos superiores selecionados 
e, principalmente, produção de novas 
cultivares por meio da recombinação de 
caracteres pela hibridação controlada, é 
importante que o pólen a ser utilizado 
tenha boa viabilidade. A elevada insta-
bilidade meiótica, associada às anor-
malidades genéticas e/ou aberrações 
cromossômicas, que resultam na forma-
ção de plantas atípicas, macho-estéreis 
ou incapazes de formação de grãos de 
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pólen, podem prejudicar a obtenção 
dos padrões mínimos exigidos para 
a produção de sementes assim como 
afetar a polinização. Estudos descritos 
por Bione et al. (2000), têm mostrado 
que o declínio na produção de sementes 
está correlacionado a irregularidades 
meióticas.

Considerando esses aspectos, nes-
te trabalho avaliou-se a estabilidade 
meiótica  e a viabilidade do pólen de 
doze linhagens de pimenta, com o obje-
tivo de indicar genótipos potencialmente 
férteis ao programa de melhoramento de 
Capsicum da Embrapa.

MATERIAL E MÉTODOS

As análises citológicas foram rea-
lizadas no Laboratório de Citogenética 
da Embrapa Recursos Genéticos e Bio-
tecnologia, Brasília-DF.

Doze linhagens do programa de 
melhoramento de Capsicum da Embrapa 
Hortaliças, Brasília-DF, de diferentes 
espécies e tipos de pimentas, sele-
cionados para resistência a doenças e 
características de interesse agronômico, 
foram analisadas: Capsicum. annuum 
L., tipo Jalapeño (CNPH 2862, CNPH 
2864); C. baccatum L. var. pendulum 
(Willd.) Eshbaugh, tipo Dedo-de-Moça 
(CNPH 1397, CNPH 0039, CNPH 
0053); C.baccatum L., tipo Cambuci 
(CNPH 0283); C. chinense Jacq., tipo 
Peixe-Boi (CNPH 0434); C. chinense 
Jacq., tipo Falsa Cumari (Cumari-do-
-Pará) (CNPH 3761); C. chinense Jacq., 
tipo Bode Vermelha (CNPH 3773); C. 
chinense Jacq., tipo Biquinho Doce 
(CNPH 3870); C. frutescens L., tipo 
Tabasco (CNPH 3000) e C. frutescens 
L., tipo Malagueta (CNPH 2869).

Para a análise meiótica e viabilidade 
dos grãos de pólen, foram utilizados pro-
tocolos convencionais de citogenética 
descritos por Guerra & Souza (2002) 
e Singh (2002). Para cada linhagem 
foram coletados, aleatoriamente, botões 
florais, em diferentes fases de desenvol-
vimento, de plantas mantidas em casa de 
vegetação na Embrapa Hortaliças. Esses 
foram fixados em etanol–ácido acético 
(3:1) por 24 h e estocados em álcool a 
70%, em refrigerador, até a análise. Na 
preparação das lâminas, as anteras foram 

maceradas e coradas em carmim propiô-
nico a 2%. Para acompanhar o processo 
meiótico, todas as células disponíveis, 
nas diferentes fases da divisão meiótica, 
foram examinadas (Tabela 1).

O índice meiótico (IM) foi estimado 
de acordo com o proposto por Love 
(1949). Tétrades com quatro células de 
tamanho igual foram consideradas nor-
mais, e qualquer desvio como anormal.

A viabilidade do pólen foi estimada, 
para cada linhagem, a partir da análise 
de pelo menos 1.000 grãos de pólen/
flor, corados com orceína acética a 
2%. Grãos com tamanho visivelmente 
normal, protoplasma corado e com a 
exina intacta foram considerados como 
viáveis e aqueles vazios e, ou mal for-
mados, como inviáveis.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para todas as linhagens avaliadas 
(Tabela 1), tanto na meiose I quanto na 
meiose II, o percentual de células nor-
mais foi predominante. O pareamento 
cromossômico, em diacinese (Figura 
1A) e metáfase I, foi regular para a maio-
ria das linhagens. Cromossomos fora da 
placa equatorial, assim como aderências 
dos cromossomos foram observadas, 
principalmente para a linhagem CNPH 
0283, o que dificultou a interpretação 
das associações cromossômicas. Ade-
rências em metáfase I e outras fases 
podem ser causadas por fatores genéti-
cos ou ambientais e têm sido descritas 
como uma das causas do decréscimo da 
viabilidade polínica (Pagliarini et al., 
2000; Taschetto et al., 2003).

Durante a segregação cromossômi-
ca foram observadas irregularidades, 
como: cromossomos retardatários e 
pontes em anáfase e telófase I e cro-
mossomos fora da placa equatorial em 
metáfase II. Em uma única célula, em 
anáfase II, foi observada ponte. Micro-
núcleos, retardatários, pontes, formação 
de dois, três, cinco núcleos em vez de 
quatro e núcleos de diferentes tamanhos, 
além de aderências, foram observados 
em telófase II (Figura 1D).

A porcentagem de tétrades normais, 
expressa por meio dos valores do índice 
meiótico (Tabela 1), foi considerada 
alta, exceção para a linhagem CNPH 

0283 com 79,53%. Tétrades com cé-
lulas de tamanho desigual, presença de 
micronúcleos nos micrósporos, díades 
(Figura 1B), tríades e políades com ou 
sem a presença de micrócitos e, ou mi-
cronúcleos, também foram observadas.

As díades observadas nas linhagens 
CNPH 2864, CNPH 0053, CNPH 0283 
e CNPH 3773, bem como as tríades nas 
linhagens CNPH 2862, CNPH 0039, 
CNPH 0053, CNPH 0283 e CNPH 3773, 
possivelmente foram originadas de nú-
cleos de restituição observados entre a 
pró-metáfase e anáfase II, semelhante 
ao que foi relatado por Pozzobon & 
Schifino-Wittmann (2006) para espécies 
de Capsicum. A presença de micrócitos, 
provavelmente eliminação de cromosso-
mos que aparecem como micronúcleos 
em fases anteriores da meiose, são re-
latados para Capsicum (Shopova, 1966; 
Pozzobon & Schifino-Wittmann, 2006).

Considerando-se o índice meióti-
co, um dado complementar na análise 
meiótica  e um indicador de regularida-
de (Love, 1949), pode-se afirmar que 
a maioria das linhagens analisadas é 
meioticamente estável com produção 
de gametas masculinos balancea-
dos. Esse é um parâmetro simples, 
mas muito utilizado em estudos do 
comportamento meiótico de plantas, 
como Baccharis trimera, da família 
Asteraceae  (Auler et al., 2006), espécies 
forrageiras de Adesmia  (Tedesco, 2000) 
e Macroptilium  (Garcia & Battistin, 
2002), espécies de Capsicum  (Pozzobon  
& Schifino-Wittmann, 2006), entre 
outros.

Outras irregularidades como citomi-
xia (Figura 1C) e células anucleadas fo-
ram observadas, confirmando dados an-
teriores para Capsicum (Lakshmi et al., 
1989; Pozzobon & Schifino-Wittmann, 
2006). Esse fenômeno é citado para um 
grande número de plantas (Pagliarini, 
2000; Kumar & Singhal, 2008; Sheidai 
et al., 2008; Risso-Pascotto et al., 2009; 
Kumar et al., 2010). A migração de 
cromatina pode ser tanto parcial como 
completa, o que resulta na formação de 
células anucleadas, hipo ou hiperplóide 
parcial, comprometendo a fertilidade do 
pólen (Singhal & Kumar, 2008; Risso-
-Pascotto et al., 2009). Podem-se asso-
ciar à citomixia demais distúrbios como 
aderências na metáfase I, disjunção 
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tardia na anáfase I, cromatina picnótica, 
pontes e cromossomos retardatários em 
anáfase e telófase (Singhal et al., 2008; 
Kumar et al., 2010).

A viabilidade polínica, estimada 
para dez linhagens, é mostrada na Ta-
bela 1 e ilustrada na Figura 1 (E e F). 
Elevada porcentagem (>81%) de grãos 
de pólen corados foi registrada para a 
maioria sugerindo que, provavelmente, 
as irregularidades observadas na meiose 
não foram significativas em termos da 
fertilidade.

Destacam-se pela baixa porcenta-
gem de grãos de pólen viáveis as linha-
gens CNPH 0283 (C. baccatum), CNPH 
3773 (C. chinense) e CNPH 3000 (C. 
frutescens) com 77, 58 e 66%, respec-
tivamente. Destas, a linhagem CNPH 
0283 expressou a maior porcentagem 
de irregularidades, durante o processo 
de divisão celular, em todas as fases da 
meiose (Tabela 1). Foram observados 
grãos de pólen com tamanho maior do 
que o normal, possivelmente derivados 
das várias díades e tríades encontradas. 
A presença de grãos de pólen gigantes é 
relatada em Capsicum (Shopova, 1996; 
Pozzobon & Schifino-Wittmann, 2006), 
indicando, eventualmente, gametas não 
reduzidos (Ramsey & Schemske, 1998) 
ou, pelo menos gametas com número 

de cromossomos diferentes. Gametas 
com cromossomos desbalanceados ou 
anucleados, como grãos de pólen com 
citoplasma retraído são citados como 
resultado de falhas no comportamento 
meiótico (Zanotto et al., 2009).

Para as linhagens CNPH 3773 e 
CNPH 3000, houve uma proporção 
relativamente alta de grãos de pólen 
mal corados e vazios, em relação à 
regularidade observada nas diferentes 
fases da meiose. Resultado semelhante 
foi observado para uma população de 
Vriesea gigantea em que apesar de ter 
uma meiose regular apresentou baixa 
viabilidade polínica. Depressão endo-
gâmica, além de causas não genéticas, 
incluindo estágio do pólen e fatores 
físicos como temperatura e umidade são 
citadas como fatores que podem afetar a 
viabilidade do pólen (Palma-Silva et al., 
2008). De acordo com Shopova (1966) 
a autofertilização pode ser considerada 
como causa de distúrbios observados na 
meiose em C. annuum, C. frutescens e 
C. pubescens, mas esses não teriam, ne-
cessariamente, influência na fertilidade 
das plantas analisadas. Vírus e outros 
patógenos podem, também, alterar os 
processos citológicos em Capsicum, 
ocasionando irregularidades meióticas 
(Mircova & Sotirova, 1995), assim 

como o aumento na temperatura pode 
afetar a viabilidade e germinação do 
pólen (Raja Reddy & Kakani, 2007; 
Kafizadeh et al., 2008). Anormalidades, 
tais como pólen contraído ou vazio 
são relatados para plantas de pimenta 
expostas a alta temperatura e seriam 
responsáveis pelo decréscimo na viabi-
lidade do pólen e, consequentemente, 
pela baixa produção de sementes (Raja 
Reddy & Kakani, 2007).

A alta temperatura observada no te-
lado, na época da coleta das flores, pode 
ser um dos fatores responsáveis pela 
baixa viabilidade do pólen nas linhagens 
CNPH 3773 e CNPH 3000. Lançada 
como cultivar BRS Seriema, a linhagem 
CNPH 3773 apresenta elevado nível de 
resistência ao Potyvirus Pepper yellow 
mosaic virus (PepYMV), moderada 
resistência ao Tospovirus Groundnut 
ringspot virus (GRSV) e uma boa uni-
formidade de plantas e frutos.

Embora preliminares, os resultados 
obtidos refletem claramente, a possibi-
lidade de uso dos parâmetros citogené-
ticos e a importância dessa avaliação 
prévia em linhagens de Capsicum spp. 
A estabilidade meiótica e a produção 
de gametas viáveis são aspectos di-
retamente associados à reprodução e 
manutenção das plantas dessas espécies 

Tabela 1. Comportamento meiótico, índice meiótico (IM) e viabilidade dos grãos de pólen em linhagens de pimentas (meiotic behavior, 
meiotic index (IM) and pollen grains viability in lines of pepper). Brasília, Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2009. 

Linhagem Espécie
N0 de 

células

Anáfase/
telófase I 

(% normal)

N0  de 
células

Anáfase/te-
lófase II (% 

normal)

N0 de 
tetrades*

IM 
(%)

Viabilidade 
pólen (%)

CNPH 2862 C. annuum 311 79,74 - - 2077 97,30 90,20
CNPH 2864 C. annuum 10 100,00 487 90,35 861 92,33 96,60

CNPH 1397
C. baccatum 
var. pendulum

99 93,94 1417 91,60 447 100 -

CNPH 0039 
C. baccatum 
var. pendulum

138 92,03 549 75,77 231 91,77 -

CNPH 0053
C. baccatum 
var. pendulum

333 81,08 4843 98,22 5576 98,18 96,35

CNPH 0283 C. baccatum 153 67,32 614 84,20 1212 79,53 76,73
CNPH 0434 C. chinense 75 94,66 2366 90,40 794 94,33 95,85
CNPH 3761 C. chinense - - 664 97,43 754 97,08 96,08
CNPH 3773 C. chinense 154 96,75 1885 96,07 1281 90,86 57,80 
CNPH 3870 C. chinense 693 100,00 1160 98,53 1129 98,76 94,50
CNPH 3000 C. frutescens 708 94,49 1266 97,79 3708 98,79 66,08 
CNPH 2869 C. frutescens 57 100,00 1063 98,40 2603 99,31 81,60 

No de células= número de células analisadas (number of cells analyzed); *Número total de tétrades analisadas (total number of tetrads analyzed).

MT Pozzobon et al.
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por meio de sementes. A identificação 
de genótipos mais estáveis mediante 
análise citológica permite, portanto, o 
planejamento de programas de produção 
de sementes das cultivares em vias de 
lançamento, como, também, auxilia na 
eventual utilização destes, para a produ-
ção de novas populações.
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Figura 1. A) Diacinese com 12 bivalentes (diakinesis with 12 bivalents); B) Díade com um micrócito (→) (dyad with one microcyte (→)); 
C) Tétrade com transferência de cromatina entre micrósporos (→) (tetrad with chromatin transfer between microspores (→)); D) Aderência 
em telófase II (stickiness at telophase II); E) Grãos de pólen viáveis (corados) e inviáveis (não corados) (viable (stained) and inviable (not-
stained) pollen grains); F) Grãos de pólen de diferentes tamanhos, um “gigante” possivelmente gameta não reduzido (→) (pollen grains with 
different sizes, one “giant” possibly unreduced gametes (→)). Brasília, Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2009.
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A produção brasileira de alho é in-
suficiente para atender à demanda 

do mercado interno, bem como às exi-
gências de qualidade do consumidor. A 
baixa competitividade do alho nacional 
com o argentino e chinês é o principal 
fator limitante à expansão da cultura no 
Brasil, por apresentarem menores custos 
de produção, clima mais favorável e 
políticas de subsídios (Souza & Ma-
cedo, 2009). Os manejos inadequados 
da irrigação e da adubação também 
devem ser levados em consideração, 
por serem decisivos para produção de 
alho de boa qualidade (Oliveira et al., 
2004). Quanto à adubação, os estudos 
têm se concentrado em sua maioria com 
nitrogênio, potássio, fósforo, magnésio, 
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RESUMO
O desenvolvimento do alho e possíveis variações entre cultivares 

em resposta à adubação com enxofre (S), não somente em termos 
de aumento de produtividade, mas também quanto às características 
de desenvolvimento do bulbo e da planta, ainda é pouco conhecido. 
Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da adubação 
complementar com enxofre elementar (So) sobre a produtividade de 
bulbos em três cultivares de alho, bem como seu efeito em diversas 
características ligadas à morfologia e crescimento do bulbo e da 
planta. Os tratamentos foram dispostos em esquema fatorial 3x3, 
compreendendo três cultivares (Roxo Pérola de Caçador, Quitéria e 
Roxo Caxiense) e três doses de So (0, 50 e 100 kg ha-1). O delinea-
mento experimental foi em blocos casualizados com três repetições. 
Foram avaliados a produtividade; número médio de folhas; altura 
média de plantas; massa fresca e seca de folhas, pseudocaule, bulbo 
e sistema radicular; comprimento de raízes; e teores de S e fósforo 
(P) nas folhas e no bulbo. A adubação com So induziu aumento da 
produtividade das três cultivares, com destaque para a cultivar Roxo 
Pérola de Caçador, que apresentou o maior incremento. O aumento 
da produtividade esteve fortemente relacionado ao aumento do vigor 
da planta, como altura, número de folhas e massa fresca e seca de 
folhas, pseudocaule e raízes.

Palavras-chave: Allium sativum, nutrição mineral, resposta 
fisiológica .

ABSTRACT
Complementary application of sulfur at different doses on 

garlic plants

The garlic behavior and possible variations among cultivars 
in response to fertilization with sulfur (S), not only in terms of 
productivity, but also on the characteristics of the bulb and plant 
development is still unknown. Thus, the aim of this study was to 
evaluate the effects of additional fertilization with elemental sulfur 
(So) on the bulb yield of three cultivars of garlic, and its effect on 
several traits of morphology and growth of the bulb and plant. 
The treatments were arranged in a factorial 3x3, comprising three 
cultivars (Roxo Pérola de Caçador, Quitéria and Roxo Caxiense) and 
three doses of So (0, 50 and 100 kg ha-1). The experimental design 
was randomized blocks with three replications. We evaluated the 
yield; number of leaves; plant height; fresh and dry mass of leaves, 
pseudostem, bulb and root system; root length; and levels of S and 
phosphorus (P) on leaves and bulbs. The fertilization with So induced 
increased yield of the three cultivars, especially the cultivar Roxo 
Pérola Caçador that presented the greatest increase. The increased 
yield was strongly related to plant vigor, such as height, leaf number 
and fresh and dry mass of leaves, pseudostem and roots.

Keywords: Allium sativum, mineral nutrition, physiological response.
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boro e zinco, desconsiderando os demais 
nutrientes.

Pouca ênfase é dada à adubação 
com enxofre (S), pois a maioria dos 
fertilizantes utilizados na agricultura 
apresentava consideráveis teores desse 
elemento que, em parte, supririam a 
demanda das culturas. No entanto, o 
surgimento de novos fertilizantes formu-
lados com baixo teor ou ausência de S, 
altas produtividades com exportação do 
elemento, redução da concentração ou 
mesmo inexistência de S na formulação 
dos agrotóxicos atuais, uso de queima-
das e a diminuição do teor de matéria 
orgânica do solo contribuem, grande-
mente, para a baixa disponibilidade 
desse nutriente às plantas (Furtini Neto 

et al., 2000; Scherer,  2001; Smatanová 
et al., 2004). Desta forma, começaram 
a surgir problemas nutricionais em 
culturas que demandam quantidades 
elevadas do nutriente, como é o caso 
das Alliaceae , sendo o S o terceiro nu-
triente em importância para essa família 
(Alvarez & Dias, 1996).

As principais fontes de S na agri-
cultura são a adubação orgânica, alguns 
adubos químicos, como o sulfato de 
amônio e de potássio, e o S na sua forma 
elementar (So). Este último, dependendo 
da característica do solo, pode interferir 
na dinâmica de outros nutrientes. A adi-
ção de So ao solo estimula a solubiliza-
ção do fósforo (P), o qual é oxidado por 
microrganismos do gênero Thiobacillus  
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(Scherer, 2001). Entretanto, a aduba-
ção com So forma ácido sulfúrico, que 
pode disponibilizar nutrientes antes 
insolúveis, como o P, mas que em altas 
concentrações inibe a atividade dos 
microrganismos que transformam So 
em S-sulfato (Haneklaus et al., 1997).

A adubação com S proporcionou 
aumento na produção de diversas cul-
turas. A aplicação de S em cobertura na 
cultura do feijoeiro induziu aumento 
da produção de massa seca da parte 
aérea, do número de vagens por planta 
e da produtividade de grãos (Crusciol 
et al., 2006). Na cultura da canola, a 
adubação sulfurada (20 kg ha-1 de S) 
induziu aumento dos teores de óleo, 
tioglicosídeos e proteínas (Ahmad et al., 
2007). Contudo, pouco se sabe sobre o 
desenvolvimento do alho em resposta à 
adubação com S, não apenas em produ-
tividade, mas quanto às características 
do bulbo e da planta. Desta forma, o 
objetivo deste trabalho foi avaliar o 
efeito da adubação complementar com 
So sobre a produtividade de diferentes 
cultivares de alho, bem como seu efeito 
em diversas características da fisiologia 
do bulbo e da planta.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no 
Setor de Olericultura, da Universidade 
Estadual do Centro-Oeste (Unicen-
tro), em Guarapuava-PR (25º23'36"S; 
51º27'19"W, altitude 1120 m), entre os 
meses de junho e novembro de 2007. 
O clima da área é classificado como 
Cfb (subtropical mesotérmico úmido), 
sem estação seca, com verões frescos 
e invernos moderados, conforme a 
classificação de Koppen (1931). A 
precipitação média anual é 1944 mm, 
temperatura média mínima anual de 
12,7°C, temperatura média máxima 
anual de 23,5°C e umidade relativa do 
ar de 77,9% (Thomaz & Vestena, 2003).

O solo é classificado como Latosso-
lo Bruno Distroférrico típico de textura 
argilosa (Embrapa, 2006). A análise de 
solo na área experimental apresentou 
a seguinte composição química: pH 
(CaCl2)= 5,7; H+ + Al+++= 3,46 cmolc 
dm-3; Ca++= 6,0 cmolc dm-3; Mg++= 4,3 
cmolc dm-3; P (resina)= 10,1 mg dm-3; 
K+= 0,43 cmolc dm-3; S= 5,1 mg dm-3; 

matéria orgânica = 51,00 g dm-3; CTC= 
14,19 cmolc dm-3 e V%= 75,6%.

O delineamento experimental foi em 
blocos casualizados com três repetições 
e os tratamentos dispostos em esquema 
fatorial 3x3, compreendendo três culti-
vares de alho (Roxo Pérola de Caçador, 
Quitéria e Roxo Caxiense) e três doses 
de So (0, 50 e 100 kg ha-1). O plantio foi 
realizado em parcelas de 2 m de com-
primento e 1 m de largura. Os bulbilhos 
foram plantados com IVD (índice de 
superação de dormência) superior a 70% 
com ápice para cima na profundidade de 
5 cm. O espaçamento foi de 10 cm entre 
plantas e 20 cm entre linhas, totalizando 
100 plantas por unidade experimental. 
Como bordadura desconsideraram-se 25 
cm de ambas as extremidades de cada 
parcela, permanecendo-se com área útil 
de 1,5 m2 (80 plantas).

A adubação de plantio foi realizada 
com base na análise do solo, seguindo-se 
as recomendações de Raij et al. (1996), 
utilizando-se, por parcela, 6 g de uréia, 
50 g de monofosfato de amônio e 28 g 
de cloreto de potássio. A adubação com 
So (produto comercial com 95% de S) foi 
em cobertura, parcelada aos 50, 80 e 100 
dias após o plantio, utilizando-se 300 g 
de material inerte (areia lavada) para 
melhor homogeneização no momento da 
aplicação. Juntamente com a aplicação 
dos tratamentos foi realizada a adubação 
de cobertura com 12 g de uréia e 16 g de 
cloreto de potássio. A adubação foliar foi 
realizada com 2 kg ha-1 de ácido bórico, 
70 e 90 dias após o plantio, e 1 kg ha-1 de 
óxido de zinco, 80 dias após o plantio. 
A cultura foi submetida à irrigação por 
aspersão, quando necessário.

O controle fitossanitário foi reali-
zado com duas pulverizações de Man-
cozeb (2,0 kg ha-1), visando prevenir o 
aparecimento de ferrugem (Puccinia 
allii) e alternária (Alternaria porri). Para 
o controle de ácaros e tripes foi aplicado 
Thiometon a cada 30 dias. A cultura foi 
mantida livre de plantas daninhas por 
meio de capinas manuais.

Avaliou-se em 10 plantas de cada 
parcela aos 100 dias após o plantio: 
número de folhas, desconsiderando-se 
as folhas em avançado estado de senes-
cência; altura das plantas desde o ápice 
foliar até o solo; massa fresca das folhas, 
pseudocaule e sistema radicular; massa 

seca das folhas, pseudocaule e sistema 
radicular, secando-se o material em estu-
fa a 105oC, durante 48 horas; e, a partir 
da massa seca, foram determinados os 
teores de S e P em amostras de folhas 
e de bulbos de seis plantas por parcela.

Aos 178 dias após o plantio, quando 
as plantas apresentavam sinais avança-
dos de maturação, caracterizados pelo 
amarelecimento e secamento parcial da 
parte aérea, realizou-se a colheita, não se 
observando diferença no ciclo das culti-
vares. Após a colheita, determinou-se o 
comprimento de raízes, medindo-se des-
de a região do “prato” até a extremidade 
das raízes mais longas. Em seguida, os 
bulbos foram submetidos ao processo 
de cura, durante 50 dias, para então se-
rem realizadas as seguintes avaliações: 
produtividade, massa média e massa 
seca de bulbos.

Os dados obtidos foram submetidos 
à análise de variância e as médias das 
cultivares e das doses foram comparadas 
pelo teste Tukey a 5% de probabili-
dade. Visando estabelecer possíveis 
correlações entre o desenvolvimento 
vegetativo e a produção de bulbos sob 
influência da adubação sulfurada, foram 
determinados os coeficientes r, testados 
pelo teste t (5%).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A adubação complementar com 
So induziu aumento da produtividade 
média das três cultivares, em 22%. Com-
parando as cultivares dentro de cada 
dose, evidenciou-se que a cultivar Roxo 
Pérola de Caçador teve a menor produ-
tividade na ausência da adubação sulfu-
rada. Esse fato pode estar relacionado à 
sua menor capacidade fotossintética em 
solos com baixo teor de S, reduzindo a 
síntese de proteínas e, por conseguinte, 
a produtividade (Marschner, 1995). 
No entanto, com o aumento das doses 
de So, a produtividade dessa cultivar 
também aumentou, apresentando o 
maior incremento entre as cultivares 
(32,30%), não existindo mais diferença 
entre elas na dose máxima (Tabela 1). 
O aumento da produtividade está rela-
cionado diretamente com o aumento 
da massa média de bulbos, obtendo-se 
correlação de 0,97** entre esses fatores. 
Apesar do aumento da massa média de 
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Tabela 1. Produtividade; massa fresca média e massa seca de bulbos; altura da planta; massa fresca e massa seca de folhas, do pseudocaule 
e de raízes; teor de enxofre e de fósforo das folhas e do bulbo; número médio de folhas e comprimento de raízes das cultivares de alho Roxo 
Pérola de Caçador, Quitéria e Roxo Caxiense em função da adubação complementar com enxofre elementar (yield, average weight and dry 
weight of bulbs, plant height, fresh and dry weight of leaves, pseudostem and roots, sulfur and phosphorus from the leaves and bulb, number 
of leaves and roots of the garlic cultivars Roxo Pérola de Caçador, Quitéria and Roxo Caxiense as a result of fertilization with additional 
elemental sulfur). Guarapuava, UNICENTRO, 2007.

Cultivar
Doses de enxofre (kg ha-1)

0 50 100 0 50 100
Produtividade (t ha-1) Massa média de bulbos (g)

Roxo Pérola de Caçador 8,42 bB 8,62 bB 11,14 aA 32,00 bC 35,00 bB 43,00 aA
Quitéria 9,61 aC 10,55 aB 11,70 aA 30,00 cC 38,00 aB 41,00 bA
Roxo Caxiense 10,18 aB 10,75 aB 11,66 aA 34,00 aC 37,00 aB 40,00 bA

Massa seca de bulbos (g) Altura média de plantas (cm)
Roxo Pérola de Caçador 6,12 aA 5,65 aA 7,40 aA 73,71 bB 75,75 bB 80,76 bA
Quitéria 3,52 bA 3,67 bA 3,33 bA 80,33 aB 81,75 aB 87,01 aA
Roxo Caxiense 4,15 bA 2,98 bA 3,88 bA 70,01 bC 74,05 bB 79,79 bA

Massa fresca de folhas (g) Massa seca de folhas (g)
Roxo Pérola de Caçador 21,42 bB 21,56 bB 24,81 cA 6,05 bB 5,80 bC 6,80 bA
Quitéria 27,43 aA 28,69 aA 27,56 bA 7,42 aA 7,61 aA 7,64 bA
Roxo Caxiense 28,56 aB 32,25 aB 37,35 aA 7,52 aC 8,26 aB 9,37 aA

Massa fresca de pseudocaule (g) Massa seca de pseudocaule (g)
Roxo Pérola de Caçador 15,53 bC 21,99 bB 30,00 aA 5,84 bB 4,85 bC 7,94 abA
Quitéria 26,26 aB 32,10 aA 28,78 aAB 6,13 aB 7,43 aA 7,70 bA
Roxo Caxiense 22,83 aC 28,06 aB 33,71 aA 5,80 bC 6,47 aB 8,43 aA

Teor de enxofre foliar (%) Teor de enxofre no bulbo (%)
Roxo Pérola de Caçador 0,61 bB 0,63 cAB 0,66 bA 0,84 aB 0,92 aA 0,91 aA
Quitéria 0,90 aB 0,90 aB 1,00 aA 0,69 bC 0,76 bB 0,86 aA
Roxo Caxiense 0,69 bB 0,81 bA 0,73 bB 0,51 bB 0,58 cA 0,60 bA

Número médio de folhas por planta Massa fresca de raízes (g)
Roxo Pérola de Caçador 6,43 aB 6,46 aB 6,89 aA 4,73 aC 5,32 aB 6,02 aA
Quitéria 6,20 aA 6,13 aA 6,50 aA 5,50 aC 7,51 aB 8,72 aA
Roxo Caxiense 7,16 aB 7,03 aB 8,03 aA 5,75 aC 6,88 aB 7,53 aA

Comprimento da raiz (cm) Massa seca de raízes (g)
Roxo Pérola de Caçador 15,63 bC 17,83 aB 20,17 aA 1,20 bA 1,13 bA 1,45 aA
Quitéria 18,90 aA 17,50 aA 17,92 bA 1,53 aA 1,38 aA 1,66 aA
Roxo Caxiense 17,52 abA 17,03 aA 18,17 abA 1,60 aA 1,47 aA 1,64 aA

Teor de fósforo foliar (%) Teor de fósforo no bulbo (%)
Roxo Pérola de Caçador 0,37 bB 0,39 abAB 0,42 aA 0,47 aA 0,43 bAB 0,40 bB
Quitéria 0,42 aA 0,37 bB 0,37 bB 0,47 aA 0,48 aA 0,48 aA
Roxo Caxiense 0,42 aA 0,41 aA 0,39 abA 0,38 bB 0,47 aA 0,50 aA
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey 
(p= 0,05) (means followed by the same small letter in the columns and same capital letter in the line did not differ from each other by the 
Tukey test (p= 0,05)).

0,74*); e massa fresca (r= 0,92**) e 
massa seca do pseudocaule (r= 0,99**).

A altura média de plantas aumentou 
em todas as cultivares em função das 
doses de So (Tabela 1). A cultivar Roxo 
Caxiense apresentou o maior incremen-
to na altura (13,97%) e a cultivar Quité-
ria a maior altura média, independente 

O aumento da produtividade apre-
sentou elevada correlação com o aumen-
to do vigor da planta, como o aumento 
da altura (r= 0,99**); massa fresca 
(r= 0,99**), massa seca (r= 0,99**) e 
número médio de folhas (r= 0,94**); 
comprimento (r= 0,98**), massa fresca 
(r= 0,93**) e massa seca de raízes (r= 

bulbos não se traduzir em incremento 
de massa seca do mesmo, Lancaster 
& Randle (2002) demonstraram que o 
fornecimento adequado de S influenciou 
a produção de bulbos, incrementando a 
massa seca e alterando a intensidade do 
sabor (pungência) dos bulbos de plantas 
do gênero Allium.

Aplicação complementar de enxofre em diferentes doses na cultura do alho
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da dose de So. Essa superioridade pode 
estar relacionada a algum fator externo, 
não avaliado neste trabalho, ou à própria 
característica da cultivar. Apesar de a al-
tura ter apresentado correlação positiva 
com rendimento, Figliuolo et al. (2001) 
não observaram relação significativa 
entre os mesmos. O incremento na 
altura pode estar relacionado à nutrição 
mineral, havendo relatos de que o ni-
trogênio, o potássio e o fósforo podem 
influenciar na altura de plantas (Souza 
& Casali, 1986); entretanto, não foram 
encontrados relatos em relação ao S.

A massa fresca de folhas aumentou 
em duas das três cultivares, sendo maior 
na cultivar Roxo Caxiense (28,56 para 
37,35 g). Avaliando-se as cultivares 
dentro de cada dose, a cultivar Roxo 
Pérola de Caçador apresentou a menor 
massa fresca de folhas nas três doses e 
a Roxo Caxiense a maior, entretanto, 
diferindo-se  da cultivar Quitéria apenas 
na dose máxima (Tabela 1). A superio-
ridade da cultivar Roxo Caxiense para 
essa característica refletiu em aumento 
da sua massa seca de folhas e a cultivar 
Roxo Pérola de Caçador apresentou 
aumento inconsistente entre as doses.

As massas fresca e seca do pseudo-
caule aumentaram com as doses de So, 
apresentando uma correlação positiva e 
significativa entre si (r= 0,86*). A culti-
var Roxo Pérola de Caçador apresentou 
a menor massa fresca sob as doses de 0 e 
50 t ha-1 de So; entretanto, o incremento 
em praticamente 100% obtido sob a dose 
máxima fez com que a mesma se igua-
lasse estatisticamente às demais (Tabela 
1). A cultivar Roxo Caxiense também 
apresentou incremento elevado de 
massa fresca (45,34%) e, igualmente ao 
observado com a cultivar Roxo Pérola 
de Caçador, esse incremente se traduziu 
em aumento da massa seca do pseudo-
caule. O aumento das massas fresca e 
seca de folhas e do pseudocaule pode 
estar relacionado ao incremento do S na 
planta e se deve, presumivelmente, ao 
fato de o S ser componente fundamental 
para a formação de aminoácidos como 
cisteína e metionina, vitaminas, enzimas 
e coenzimas (Haneklaus et al., 1997). 
Esses aminoácidos são componentes 
fundamentais na formação de proteí-
nas, desempenhando papel estrutural, 
além de participarem de diversas rotas 

metabólicas na planta (Smatanová et 
al., 2004; Caballero et al., 2001). Se 
o suprimento desse nutriente for ade-
quado, ocorre o desenvolvimento mais 
acelerado da planta, com aumento do 
índice de área foliar e, consequente-
mente, a sua capacidade fotossintética 
(Stahlschmidt et al., 1997). Esse fato 
reflete no aumento do vigor da planta, 
mensurável por meio do incremento de 
massa fresca e seca de diversos tecidos 
vegetais, tendo como consequência, o 
aumento da produtividade.

Houve tendência de aumento no nú-
mero de folhas sob a maior dose de So, 
fato esse relacionado ao efeito indireto 
do nutriente na menor senescência das 
folhas devido ao aumento do vigor da 
planta. A senescência ocorre de forma 
mais pronunciada no final do ciclo, 
tendo início com a bulbificação, quando 
parte dos compostos orgânicos e inor-
gânicos é translocada para os bulbos 
(Werner, 1986). Dessa forma, a dife-
rença observada em relação ao número 
de folhas pode ser devido ao aumento 
do ciclo vegetativo em diferentes pro-
porções entre as cultivares, atrasando 
a senescência e alterando o número de 
folhas na época de avaliação. A alta 
correlação entre o número de folhas e a 
produtividade observada neste trabalho 
está de acordo com outros trabalhos 
(Thakur et al., 1997; Baghalian et al., 
2006).

O aumento da massa fresca de raízes 
foi significativo para todas as cultivares 
(Tabela 1); entretanto, apenas a cultivar 
Roxo Pérola de Caçador apresentou 
aumento do comprimento do sistema 
radicular. Dessa forma, presume-se que 
o aumento da massa fresca do sistema 
radicular das cultivares Quitéria e Roxo 
Caxiense esteja relacionado ao aumento 
do número de raízes, fator não avaliado 
neste trabalho. Contudo, o aumento da 
massa fresca de raízes não se tradu-
ziu em incremento de massa seca das 
mesmas. O suprimento adequado de S 
proporciona melhor desenvolvimento do 
sistema radicular das culturas, podendo 
trazer benefícios indiretos devido à 
absorção de outros nutrientes (Scherer, 
2001).

Uma das hipóteses relacionada aos 
incrementos das características avalia-
das é que o So, dependendo das caracte-

rísticas do solo, pode aumentar a solubi-
lidade do P da porção não lábil (Richart 
et al., 2006) e do P dos formulados da 
adubação química (Richart, 2004), au-
mentando a disponibilidade de P para 
as plantas. Essa solubilização envolve 
a presença de vários microrganismos, 
principalmente do gênero Thiobacillus , 
sendo influenciada por fatores como 
temperatura, umidade, pH, teor de 
matéria orgânica e outros (Horowitz & 
Meurer, 2005). Contudo, as cultivares 
podem apresentar diferentes respostas 
a esse aumento de P no solo, sendo pos-
sível mensurar essas diferenças apenas 
por meio da análise foliar. Enquanto 
na cultivar Roxo Pérola de Caçador 
os teores foliares de P aumentaram em 
13,51%, na cultivar Quitéria reduziu em 
11,90% (Tabela 1). Essa diferença entre 
as cultivares pode estar relacionada ao 
estádio fisiológico de cada uma delas no 
momento da avaliação, igualmente ao 
discutido com o número de folhas, pois, 
o P é rapidamente redistribuído para os 
bulbos no período de senescência das 
folhas (Resende, 1997). Outro fator a 
ser levado em consideração é que o au-
mento em comprimento de raízes pode 
ter favorecido o aumento da absorção 
de P, provocando essas diferenças nos 
teores foliares. Quanto aos bulbos, os 
teores de P variaram conforme a cultivar, 
sendo que, no Roxo Caxiense houve 
aumento nos valores, no Quitéria não 
houve alteração e no Roxo Pérola de 
Caçador houve redução dos teores de 
P no bulbo conforme o aumento das 
doses de So. Essas diferenças também 
podem estar relacionadas aos diferentes 
estádios fisiológicos das cultivares no 
momento da avaliação ou, até mesmo, 
pode ser atribuída como característica 
intrínseca da cultivar.

Com o incremento na produtividade 
de aproximadamente 2 t ha-1 de alho 
obtido na dose de 100 kg ha-1 de So, 
o retorno financeiro bruto estimado 
seria de R$ 6.000,00 ha-1 se for levado 
em consideração o preço médio de R$ 
3,00 kg-1 obtido nos últimos dez anos 
(classes 5, 6 e 7) (Watanabe, 2009). No 
entanto, deduzindo o valor de R$ 100,00 
ha-1 pelos 100 kg de So e o custo de 
aproximadamente R$ 900,00 ha-1 pelas 
três aplicações em cobertura, similar ao 
manejo adotado neste experimento, o 
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retorno econômico líquido seria de R$ 
5.000,00 ha-1. Desta forma, a utilização 
do So como insumo na produção de 
alho pode aumentar a rentabilidade dos 
produtores brasileiros de alho, em vista 
das dificuldades enfrentadas pelo setor, 
devido, principalmente, aos preços do 
alho importado da China e Argentina, 
que apresentam maior competitividade 
que o alho brasileiro.

A adubação complementar com 
So induziu aumento da produtividade 
das três cultivares de alho estudadas. 
O aumento da produtividade esteve 
fortemente relacionado ao aumento do 
vigor da planta, como altura, número de 
folhas e massa fresca e seca de folhas, 
pseudocaule e raízes.

REFERÊNCIAS

AHMAD G; JAN A; ARIF M; JAN MT; 
KHATTAK RA. 2007. Influence of nitrogen 
and sulfur fertilization on quality of canola 
(Brassica napus L.) under rainfed conditions. 
Journal of Zhejiang University Science B 8: 
731-737.

ALVAREZ VVH; DIAS LE. 1996. Enxofre: 
fertilidade e manejo do solo. Brasília: ABEAS/
UFV. p.100.

BAGHALIAN K; NAGHAVI MR; ZIAI SA; 
BADI HN. 2006. Post-planting evaluation of 
morphological characters and allicin content 
in Iranian garlic (Allium sativum L.) ecotypes. 
Scientia Horticulturae 107:405-410.

CABALLERO R; ALZUETA C; ORTIZ LT; 
RODRÍGUEZ ML; BARROB C; REBOLÉB 
A. 2001. Carbohydrate and protein fractions 
of fresh and dried Common Vetch at three 
maturity stages. Agronomy Journal 93: 
1006-1013.

CRUSCIOL CAC; SORATTO RP; SILVA LM; 

LEMOS LB. 2006. Aplicação de enxofre em 
cobertura no feijoeiro em sistema de plantio 
direto. Bragantia 65: 459-465.

EMBRAPA. 2006. Sistema brasileiro de 
classificação de solos. Rio de Janeiro: 
Embrapa Solos. 306 p.

FIGLIUOLO G; CANDIDO V; LOGOZZO G; 
MICCOLIS V; ZEULI PLS. 2001. Genetic 
evaluation of cultivated garlic germplasm 
(Allium sativum L. and A. ampeloprasum L.). 
Euphytica 121:325-334.

FURTINI NETO AE; FERNANDES LA; 
FAQUIN V; SILVA IR; ACCIOLY AMA. 
2000. Resposta de cultivares de feijoeiro ao 
enxofre. Pesquisa Agropecuária Brasileira 
35: 567-573.

HANEKLAUS S; HOPPE L; BAHADIR M; 
SCHNUG E. 1997. Sulphur nutrition and alliin 
concentrations in Allium species. In: CRAM 
WJ; DE KOK LJ; STULEN I; BRUNOLD C; 
RENNENBERG H (eds). Sulphur metabolism 
in higher plants: molecular, ecophysiological 
and nutritional aspects. Leiden, Backhuys 
Publishers. 367p.

HOROWITZ N; MEURER EJ. 2005. Uso 
do enxofre elementar como fertilizante. 
Piracicaba, POTAFÓS. p.4-7.

KÖPPEN W. 1931. Grundriss der Klimakunde. 
Berlin: Walter de Gruyter & Co. 388p.

LANCASTER JE; RANDLE WM. 2002. Sulphur 
compounds in alliums in relation to flavour 
quality. In: RABINOWITCH H & CURRAH 
L (eds). Allium crop science: recent advances. 
Wallingford, CAB International. p.329-356.

MARSCHNER H. 1995. Mineral nutrition of 
higher plants. Orlando: Academic. 889p.

OLIVEIRA CM; SOUZA RJ; YURI JE; MOTA 
JH; RESENDE GM. 2004. Época de colheita 
e potencial de armazenamento em cultivares 
de alho. Horticultura Brasileira 22: 804-807.

RAIJ BV; CANTARELLA H; QUAGGIO JA; 
FURLANI AMC. Boletim técnico 100: 
Recomendações de adubação e calagem para 
o estado de São Paulo. 2. ed., Campinas: IAC, 
1996. 285 p.

RESENDE FV. 1997. Crescimento, absorção de 
nutrientes, resposta à adubação nitrogenada 

e qualidade de bulbos de alho proveniente 
de cultura de tecidos. Lavras: UFLA, 139p. 
(Tese doutorado).

RICHART A. 2004. Disponibilidade de fósforo 
e enxofre para a cultura da soja e produção 
de biomassa da aveia na presença de fosfato 
natural reativo, superfosfato triplo e enxofre 
elementar. Cascavel: UNIOESTE, 117p. 
(Dissertação mestrado).

RICHART A; LANA MC; SCHULZ LR; 
BERTONI JC; BRACCINI AL. 2006. 
Disponibilidade de fósforo e enxofre para 
a cultura da soja na presença de fosfato 
natural reativo, superfosfato triplo e enxofre 
elementar. Revista Brasileira de Ciências do 
Solo 30: 695-705.

SCHERER HW. 2001. Sulphur in crop production. 
European Journal of Agronomy 14: 81-111.

SMATANOVÁ M; RICHTER R; HLUSEK J. 
2004. Spinach and Red Pepper Response to 
Nitrogen and Sul-phur Fertilization. Plant, 
Soil and Environment 50: 303-308. 

SOUZA RJ; MACÊDO FS.2009. Cultura do Alho 
- Tecnologias Modernas de Produção. Lavras, 
editora UFLA, 181p.

S O U Z A R J ;  C A S A L I  V W D .  1 9 8 6 . 
Pseudoperfilhamento: uma anormalidade 
genético-fisiológica em alho. Informe 
Agropecuário 12: 36-40.

STAHLSCHMIDT O; CAVAGNARO JB; 
BORGO R. 1997. Growth analysis of three 
garlic cultivars with differences in yield. Acta 
Horticulturae 433: 427-434.

THAKUR JC; BAIHAL GS; GILL SPS. 1997. 
Genetic variation and correlation studies 
in garlic. Journal of Research Punjab 
Agricultural University 34: 40-44.

THOMAZ EL; VESTENA LR. 2003. Aspectos 
climáticos de Guarapuava-PR. Guarapuava: 
UNICENTRO, 106p.

WATANABE T. 2009. Alho:  situação da 
comercialização. Disponível em: www.anapa.
com.br/principal/images/stories/documentos/
alho_fevereiro_2009.pdf. Acesso em 01 de 
julho 2009.

WERNER RA. 1986. Manejo pós colheita do alho. 
Informe agropecuário 12: 46-49.

Aplicação complementar de enxofre em diferentes doses na cultura do alho



222 Hortic. bras., v. 29, n. 2, abr.- jun. 2011

Currently, soybean (Glycine max) 
is one of the most important 

agricultural products in the Brazilian 
economy, highlighting the country’s 
export tariff. Only about 2% of the 
national production is for direct 
consumption, while 70% of the 
production is exported as in natura 
grains (Brasil, 2007).

In the last years, the market has 
required quantity ally the quality, as, 
in response to the demand for products 
with greater aggregated value. On this 
basis, soybean cultivars have been 
developed with special characteristics 
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ABSTRACT
Five vegetable soybean genotypes were evaluated for agronomic 

characteristics, functional and antinutritional properties. The 
experiments were conducted in the field, in the School of Agricultural 
and Veterinary Sciences, in Jaboticabal, São Paulo State, Brazil. 
The experimental design was a randomized block design with 
five treatments (genotypes) and four replications. The genotypes 
JLM003, JLM004, JLM010, JLM024 and JLM030 were evaluated 
in the following characteristics: number of pods per plant, number 
of seeds per pod, fresh weight of pods per plant (g), fresh weight 
of 100 seeds (g), estimated total yield of immature seeds (kg ha-1), 
moisture content, proteins, lipids, ash, carbohydrates, isoflavones and 
Kunitz trypsin inhibitor. In the assessment of the major agronomic 
traits, in the conditions of this study, the genotype JLM010 was the 
most recommended for the region of Jaboticabal. This genotype 
showed better agronomic characteristics of production as a vegetable, 
producing 136.04 g of fresh weight of pods per plant, 92.52 g of fresh 
weight/100 seeds and 11.12 t/ha of total immature seeds, and better 
functional properties.

Keywords: Glycine max, functional characteristics, antinutritional 
characteristics, proximate composition.

RESUMO
Características agronômicas, teor de isoflavonas e inibidor 

de tripsina Kunitz em genótipos de soja-hortaliça

Cinco genótipos de soja-hortaliça foram avaliados quanto às ca-
racterísticas agronômicas, propriedades funcionais e antinutricionais. 
O experimento foi conduzido em campo, no Setor de Olericultura e 
Plantas Aromático-Medicinais na UNESP-FCAV. O delineamento ex-
perimental foi de blocos ao acaso com cinco tratamentos (genótipos) 
e quatro repetições. Avaliaram-se os genótipos JLM003, JLM004, 
JLM010, JLM024 e JLM030 quanto às características de número 
de vagens por planta; número de sementes por vagem; massa fresca 
das vagens por planta (g); massa fresca de 100 sementes (g); produ-
tividade total estimada de grãos imaturos (kg ha-1); teor de umidade; 
proteínas; lipídeos; cinzas; carboidratos; isoflavonas e inibidores de 
tripsina Kunitz (KSTI). Nas condições deste experimento, foi obser-
vado que o genótipo de soja-hortaliça JLM010 é o mais recomendado 
para a região de Jaboticabal, por apresentar melhores características 
agronômicas para produção como hortaliça o que inclui 136,04 g 
para massa fresca das vagens por planta, 92,52 g para massa fresca 
de 100 sementes e 11,21 t/ha para produtividade total estimada de 
grãos imaturos, e melhores propriedades funcionais.

Palavras-chave: Glycine max, características funcionais, 
características  antinutricionais, composição centesimal.

(Recebido para publicação em 31 de maio de 2010; aceito em15 de março de 2011)
(Received on May 31, 2010; accepted on March 15, 2011)

for different uses such as green soybean, 
vegetable soybean or edamame (which 
is a traditional Japanese dish, immature 
pods cooked in salty water) (Embrapa, 
2003).

For this type of products, some 
characteristics could be considered as 
large seeds, high protein content; yellow 
color hilum; absence of lipoxygenases 
(better flavor), and reduced level of 
Kunitz trypsin inhibitor, which allows 
reduced heat treatment (Embrapa, 
2003).

Production system for vegetable 
soybeans differs from common soybeans 

only in the stage of harvest and post-
harvest procedures. The ideal harvest 
period is between 35 and 40 days after 
flowering, when the levels of saccharose 
are elevated, conferring sweeter taste to 
the seeds (Chiba, 1991).

The vegetable soybean or edamame 
can have good acceptability and 
constitute a healthy habit, as it is rich 
in protein (13%), contains low oil 
content (5.7%), non cholesterol and 
hydrogenated fat. It also presents 
reasonable levels of phosphorus, 
calcium and vitamins B1 and B2 
(Shanmugasundaram & Yan, 2004).
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Considering all these advantages, 
studies are needed to characterize 
the vegetable soybean cultivars. 
Therefore, evaluations of the agronomic 
performance, chemical composition, 
functional properties, and presence 
of antinutritional factors should be 
conducted. The present work evaluated 
performance of five vegetable soybean 
genotypes.

MATERIAL AND METHODS

The experiments were conducted 
in the field, from November 1, 2006 to 
March 19, 2007, in the experimental 
area of the Universidade Estadual de São 
Paulo, in Jaboticabal, São Paulo State 
(21° 14’ 05’’S, 48° 17’ 09’’W, altitude 
of 614 m). The climate, according to 
the Köppen classification, is of the Aw 
type with transition to Cwa (Volpe1), and 
the soil of the experimental area was 
classified as being eutroferric latossolo 
(Embrapa, 1999).

The experimental design was 
randomized blocks with five treatments 
(genotypes) and four replicates. The 
utilized genotypes were previously 
tested in earlier studies and, that one 
presenting the best characteristics for 
consumption as vegetable, was used 
in the current experiment: JLM003 
originated from the germplasm 
collection of Embrapa Hortaliças 
(medium size, dry weight of 100 seeds 
= 30 g, purple flower, yellow hilum, 
yellow grain); JLM004 from Embrapa 
Hortaliças (medium size, dry weight of 
100 seeds = 37 g, purple flower; light 
brown hilum); JLM010 originated 
from Asian Vegetable Research and 
Development Center, Taiwan (medium 
size, dry weight of 100 seeds = 41 g, 
white- flower; yellow hilum and seed), 
and JLM024 from germplasm collection 
of Embrapa Cenargen (tall size, dry 
weight of 100 seed = 19 g,) and JLM030 
from Embrapa Soja (medium size, dry 
weight of 100 seeds = 27.8 g, yellow 
hilum).

Each experimental plot consisted 
of four rows 6 meters length, 0.60 m 
between rows and 0.15 m between 
plants. In each plot, 20 plants from 
two central rows were evaluated for all 
characteristics.

Due to intensive attacks of pigeons 
in previous direct seeding plantings, we 
decided to grow seedlings in Polystyrene 
trays with 128 cells, utilizing the 
commercial  substrate Plantmax 
Hortaliças® HT, where one seed was 
planted per cell. Seeds were previously 
inoculated with Bradyrhizobium spp, in 
the proportion of 500 g of innoculum per 
50 kg of vegetable soybean.

The seedlings were transplanted 20 
days after planting date, on November 
21, 2006, when plants presented 2 or 
3 definitive leaves and 12 cm height. 
At that time, they were removed from 
the trays and planted in the definitive 
location that was prepared according 
to conventional system of plowing 
and harrowing. Soil was fertilized five 
days before transplanting, based on soil 
analysis and recommendations of Raij 
et al. (1997). Fertilization consisted 
of 50 kg ha-1 of N, 40 kg ha-1 of P2O5, 
60 kg ha-1 of K2O and 1 kg ha-1 of B, 
which were provided by the sources of 
urea, simple superphosphate, potassium 
chloride and borax, respectively.

Sprinkler irrigation was used daily 
to keep the soil continuously moist and 
adequate for better crop development.

The harvests were carried out when 
pods were at the R6 reproductive stage, 
using the reference scale of Fehr & 
Caviness (1977), adapted by Costa & 
Marchezan (1982). The plants were cut 
just above the soil surface and taken 
to the laboratory where the pods were 
removed.

We evaluated the number of pods/
plant; number of seeds/pod; fresh weight 
of pods/plant; fresh weight of 100 seeds; 
estimated total productivity of immature 
seeds (obtained from the number of 
plants/m2, number of pods/plant, mean 
number of seeds/pod and mean mass 
of 100 seeds). Moisture content was 
determined by the gravimetric method, 
protein was quantified by the micro 
Kjeldahl method, according to AOCS 
(1988), and lipids were determined 
by Soxhlet extraction according to the 
method of AOCS (1988). Ash content 
was determined according to the method 
proposed by the AOCS (1988), through 
complete incineration of the sample in a 
muffle oven, with an initial temperature 
of 150°C, an increasing of 50 to 50°C 

every 30 minutes, until reaching the final 
temperature of 550°C. Carbohydrates 
were determined by the difference 
as proposed by the AOCS (1988). 
Isoflavones were quantified by high 
performance liquid chromatography 
(HPLC) following the method of 
Berhow (2002). Kunitz trypsin inhibitor 
(KSTI) was determined in extracts 
obtained from defatted flour, by using a 
standard trypsin with BPNA as substrate 
and reading absorbance at λ= 410 nm, 
according to Kakade et al. (1974) 
changed per Hamerstrand et al. (1981).

The data were submitted to analysis 
of variance by the F test, according to 
the proposed design, and the means 
were compared by Tukey’s test at 
the 5% probability level, using the 
Estat program (System for Statistical 
Analysis), version 2.0.

RESULTS AND DISCUSSION

Significant  differences were 
found at the 5% probability level 
among treatments for all agronomic 
characteristics examined, except for 
number of seeds per pod (Table 1).

Regarding the number of pods 
per plant, the genotypes were not 
different: JLM004 presented 48.56 
pods, while JLM003 presented 48.94 
and JLM010 51 pods. The highest value 
for this characteristic was observed in 
genotypes JLM024 (70,62) and JLM030 
(75,10), not differing from both. In 
general, vegetable soybean genotypes 
with smaller numbers of pods have 
seeds that are relatively large. All the 
evaluated genotypes can be utilized 
commercially, because according to 
Nguyen (2001), even commercial 
soybean cultivars consumed as vegetal 
(green) should produce on average 50 
to 70 pods per plant.

Charlo et al. (2008), studying 
performance of two vegetable soybean 
genotypes (CNPSOI and JLM010), 
according to different spacings between 
plants (0.05 m, 0.10 m and 0.15 m), 
sowed in Jaboticabal, showed that 
the genotype CNPSOI planted with a 
spacing of 0.15 m had the highest mean 
number of pods per plant (65.25), that 
is, a value similar to that found in the 
present work. However, these values 

Agronomic characteristics, isoflavone content and Kunitz trypsin inhibitor of vegetable soybean genotypes
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are greater than those found in the work 
of Castoldi et al. (2009), where four 
soybean vegetable genotypes (JLM003, 
JLM010, JLM018 and CNPSOI) spaced 
0.10 m between plants were evaluated in 
Jaboticabal using two planting periods 
(December 18, 2004 and September 
18, 2005). These authors observed that 
the number of pods per plant varied 
from 31.42 to 59.06, with the genotype 
CNPSOI (48.00) not differing from 
the genotype JLM003 (42.78). This 
difference in values can be explained 
by the different spacing between plants, 
as increased population density (smaller 
spacing between plants), results in 

increased competition for light, water 
and nutrients, causing consequently a 
lower number of pods per plant.

Regarding number of seeds per pod, 
no significant differences were observed 
among the genotypes, and it varied 
from 2.08 (JLM030) to 2.31 (JLM024). 
Soybean genotypes to be consumed 
as a vegetable must have large seeds, 
therefore this characteristic of less seed 
per pod can be compensate by seed size.

Castoldi et al. (2009) demonstrated 
that for the number of seeds per pod, 
a statistical difference was observed 
among genotypes. JLM018 presented 
the lowest mean (1.8) while JLM003 

genotype presented 2.2 seeds per pod. 
Although there is statistical difference, 
the values found in the experiment 
of Castoldi et al. (2009) are close 
to the values found in the current 
experiment. This closeness in the 
values for the number of seeds per pod 
of the experiments in question may 
have occurred by the similarity in the 
agroclimatic conditions of cultivation, 
since both experiments were deployed 
in the same place and similar times.

Similar trend was noted in other 
study of Castoldi et al. (2008), in wich 
despite significant difference among 
genotypes, the number of seeds per pod 

Table 1. Mean values of five agronomic characteristics in five genotypes of vegetable soybean (valores médios de cinco características 
agronômicas em cinco genótipos de soja-hortaliça). Jaboticabal, UNESP-FCAV, 2009.

Genotype Number of 
pods per plant

Number of seeds 
per pod

Weight of pods 
per plant (g)

Fresh weight of 
100 seeds (g)

Estimated total 
yield (kg ha-1)

JLM003 48.94 b 2.12 a 79.43 b 48.67 b 5,721.50 b
JLM004 48.56 b 2.29 a 78.44 b 50.00 b 6,177.05 b
JLM010 51.00 b 2.12 a 136.04 a 92.52 a 11,121.22 a
JLM024 70.62 a 2.31 a 120.47 a 46.43 b 7,481.00 ab
JLM030 75.10 a 2.08 a 119.52 a 57.49 b 10,012.55 ab
F Test 14.65 ** 1.19 NS 11.96 ** 42.38 ** 5.85 **

DMS (Tukey, 5%) 15.23 0.43 34.23 13.28 4,425.85
CV (%) 11.48 8.89 14.22 9.98 24.22

Means followed by the same letter in the column do not differ according to Tukey’s test at the 5% probability level (médias seguidas da 
mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade); **,NSsignificant at the 1% probability level 
and not significant at the 5% probability level by the F test, respectively (**,NSsignificativo ao nível de 1% de probabilidade e não signifi-
cativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F, respectivamente); DMS: Least Significant Difference (diferença minima significativa).

Table 2. Means of chemical centesimal composition, isoflavones and Kunitz Trypsin Inhibitor (KSTI) of five genotypes of vegetable 
soybean  (médias composição química centesimal, isoflavonas e inibidor de tripsina Kunitz de cinco genótipos de soja-hortaliça). Jabotica-
bal, UNESP-FCAV, 2009.

Genotype Moisture 
(%)1

Proteins 
(%)

Lipids 
(%)

Ash 
(%)

Carbohydrates 
(%)

Isoflavones 
(mg 100 g-1)

KSTI 
(mg 100g-1)

JLM003 65.59 a2 14.72 b 4.70 a 1.74 a 13.24 b 26.90 bc 15.40 b
JLM004 66.13 a 14.71 b 3.95 ab 1.53 a 13.68 b 22.67 c 14.66 b
JLM010 60.57 b 16.54 a 3.93 ab 1.90 a 17.06 a 69.54 a 15.71 b
JLM024 60.25 b 16.33 a 3.51 b 1.71 a 18.20 a 92.62 a 17.80 a
JLM030 61.68 ab 14.67 b 3.51 b 1.53 a 18.60 a 46.13 b 13.90 b
F Test 7.84 ** 8.39 ** 3.82 * 1.16 NS 16.28 ** 32.75 ** 12.38 **

DMS (Tukey, 5%) 4.52 1.48 1.12 0.63 2.82 23.24 1.88
CV (%) 3.19 4.27 12.67 16.75 7.76 19.99 5.39

1Calculated based on fresh weight (1cálculo baseado na matéria fresca); 2Means followed by the same letter in the column do not differ 
according to Tukey’s test at the 5% probability level (2médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey 
ao nível de 5% de probabilidade); *,**,NSsignificant at the 5% probability level, significant at the 1% probability level, and not significant 
at 5% probability level by the F test, respectively (*,**,NSsignificativo ao nível de 5% de probabilidade, significativo ao nível de 1% de 
probabilidade e não significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F, respectivamente); DMS: Least Significant Difference (dife-
rença minima significativa).
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were respectively 1.86, 2.06, 2.16, 2.20, 
2.37, 2.45 and 2.63 for the genotypes 
JLM018, JLM010, CNPSOI, JLM024, 
JLM003, JLM019 and BRS216, and 
were similar to those found in the current 
experiment (2.08, 2.12, 2.12, 2.29 
and 2.31, respectively for genotypes 
JLM030, JLM003, JLM010, JLM004 
and JLM024). An exception was 
observed on the commercial genotype 
BRS 216, which has small seed size 
and consequently greater number of 
seeds per pod.

The weight of pods per plant was 
greater for the genotype JLM010 (136.04 
g), which did not differ statistically from 
genotypes JLM024 (120.47 g) and 
JLM030 (119.52 g). The lowest value 
for this characteristic was observed in 
the genotype JLM004 (78.44 g).

Castoldi et al. (2009) found mean 
values for weight of pods per plant from 
84.60 g (JLM003) to 66.70 (JLM018), 
which are closer to the lower amounts 
found in the present study. This can be 
explained by the difference in spacing 
between plants; that is, while we used 
a spacing of 0.15 m between plants, in 
the study of Castoldi et al. (2009) the 
spacing between plants utilized was 
0.10 m.

Such explanation is in line with one 
of the results reported by Castoldi et 
al. (2006) that when the genotypes are 
planted with a spacing of 0.15 m, the 
weight of the pods per plant increases 
significantly compared to that with 
spacings of 0.05 m and 0.10 m.

One reason for the increase in the 
weight of pods of plants cultivated in 
larger spaces may be due to a greater 
light interception, in plants more 
spaced, between stages R1 (beginning 
the flowering) and R5 (beginning the 
grain filling), which permits greater 
movement of nutrients into the pods 
and consequently greater share of these.

For fresh weight (g) of 100 seeds 
we observed 92.52 g for the genotype 
JLM010, indicating that this genotype 
has large seeds. According to Carrão-
Panizzi (2006), large seeds facilitate 
cooking and eating soybeans as a 
vegetable because the larger the volume 
the easier it is to shuck the seeds. 
Therefore, it is important to select 
genotypes with greater fresh weight of 

100 seeds.
Charlo et al. (2008) also found 

that the genotype JLM010 has large 
seeds (85.25 g) in relation to other 
genotypes, which is very desirable in 
vegetable soybean cultivars. These 
findings are similar to those reported by 
Castoldi et al. (2006) who showed that 
for the December planting, the largest 
mean fresh weights of 100 seeds were 
observed in the genotypes JLM010 
(68.19 g) and JLM003 (62.20 g). For 
the September planting, the genotype 
JLM010 was the one that showed the 
best performance (86.97 g) of all the 
genotypes.

The values above are similar to 
those found by Castoldi et al. (2009), 
who showed that the largest mean fresh 
weights of 100 seeds were observed in 
the genotype JLM010 (68.2 g) sown in 
September, and that corroborates with 
the study of Smiderle et al. (2007) in 
assessments of productivity and quality 
of seeds of eight vegetable soybean 
genotypes in the Roraima’s cerrado, 
where the greatest fresh weight (g) of 
100 seeds occurred for the genotype 
JLM 10 (93 g).

The genotype JLM010 showed 
a higher value of estimated total 
productivity of immature seeds (11.12 
t/ha), not differing statistically from 
the genotypes JLM030 (10.01 t/ha) and 
JLM024 (7.48 t/ha).

As in the present study, Costa et 
al. (2005), evaluating 10 varieties of 
vegetable soybean in Montes Claros, 
found that the genotype JLM003, 
showed the lowest productivity (Table 
1).

In the experiment of Smiderle et al. 
(2007), the yields were significantly 
lower (3.45 t/ha to 5.33 t/ha, respectively 
for genotypes JLM 18 and JLM 08), 
because following the productivity 
calculation, these authors separated 
pods with 0 seed, 1 seed, 2 seeds 
and 3 seeds. This demonstrates the 
importance of separating the pods, so 
that the calculation of productivity is 
not overestimated, since for vegetable 
soybean are recommended only pods 
with two or more seeds.

Means for the chemical proximate 
composition, levels of isoflavones and 
Kunitz trypsin inhibitor evaluated for 

five genotypes of vegetable soybean are 
presented in Table 2.

The genotypes with the lowest and 
highest moisture were respectively 
JLM024 (60.25%) and JLM004 
(66.13%).

Cranc ian inov  e t  a l .  (2005) 
determined the chemical composition 
of the vegetable soybean line BRM94-
52273, in R6 reproductive stage, and 
found that the moisture content was 
67%; this R6 moisture level is similar to 
that reported here. It was also reported 
that the consumption of green soybean at 
stage R6 is healthy, because it constitutes 
a vegetable with high nutritive value, 
besides having an elevated moisture 
content which confers good texture to 
the seeds.

Similar results were found in the 
study conducted by Bates et al. (1977) 
who evaluated the protein quality of 
mature green soybean, mature dry 
soybean and sprouting soybean at the 
University of Florida, where they found 
that the moisture level for the mature 
green soybean was 69.4%.

All these values are in agreement 
with those found by USDA (2008) 
which reports that the quantity of 
water present in green soybean, boiled 
with salt and drained is 68.60 g/100 g 
(67.50%).

In relation to protein content, the 
genotype JLM010 (16.54%) showed the 
highest value, differing statistically from 
the others except for JLM024 (16.33%) 
(Table 2).

Protein contents in the current 
experiment are lower than that one 
found by Castro et al. (1973) (29.2 to 
57.9%), Pereira & Oliveira (2004) (30 
to 45%) and Kamizake et al. (2006) 
(42.2 to 45.4%). Differences detected 
by these authors are due to analyzes of 
the chemical composition of matured 
grain soybean cultivars, which have a 
maximum of 12% moisture, in contrast 
to vegetable soybean, which has more 
than 60% moisture. This affirmation is 
in accordance with Masuda (1991), who 
reported that the chemical compounds 
vary with the stages of growth of the 
plant, therefore the observed differences 
between grain and vegetable soybean.

Crancianinov et al. (2005) reported 
that the protein level in vegetable 
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soybean was 12%, value close to that 
obtained in the current experiment, 
which means that it would require the 
ingestion of 210 g of vegetable soybean, 
according to FDA (1991) for a healthy 
diet (25 g of soybean protein).

The protein composition of vegetable 
soybean cultivars studied here is also in 
accordance to values found by Masuda 
(1991) (11.40%) and by the USDA 
(2008) (12.95%), where this product 
stands out as an excellent source of 
proteins.

The genotype JLM003 showed 
the highest lipid content (4.70%), 
which did not differ statistically 
from the genotypes JLM004 (3.95%) 
and JLM010 (3.93%). The lowest 
concentrations were determined for the 
genotypes JLM024 and JLM030 (both 
3.51%) (Table 2).

According to Moraes et al. (2006), 
as the level of protein increases, the 
level of oils decreases, which was noted 
also in the present study. Therefore, 
we can state that for vegetable 
soybean, the ideal would be seeds 
with high concentration of protein and 
consequently low concentration of oils, 
thereby making this a vegetable not only 
having substantial flavor and being rich 
in protein but also being low in calories.

Crancianinov et al. (2005) reported 
that lipid concentration increases from 
stage R6 (5%) to stage R8 (17%). The 
grain type soybean thereby has a higher 
oil content compared to the vegetable 
type soybean, which makes the former 
more caloric, when considering the dry 
mass.

The USDA (2008) reports that 
the amount of lipids present in green 
soybean is 6.80 g/100 g (6.80%), 
demonstrating the low caloric character 
of the genotypes in question. Average 
lipid level in this experiment was 3.92%, 
a value lower than the obtained by the 
USDA (2008). This may have occurred 
due to different temperatures during the 
filling stage of pods, since according 
to Sediyama et al. (1985), the oil and 
protein contents, of soybean grain are 
influenced by temperature.

Data presented in Table 2 indicate 
that there was no significant difference 
among the genotypes evaluated for 
ash content, which showed values of 

1.53% (JLM004 and JLM030) to 1.90% 
(JLM010). A similar data of 1.70% was 
reported by the USDA (2008).

Comparing the percentage of ash 
present in grain and vegetable soybean, 
studies of Ciabotti et al. (2006) and 
Kamizake et al. (2006) reported that the 
grain soybean presents higher quantities 
of ash (between 4.51% to 5.24% and 
3.64% to 3.84, respectively). This is due 
to the fact that since the beginning of 
the reproductive stage of grain soybean 
to seed maturity, the plant will have 
available a longer period of time for the 
accumulation of chemical components.

Carbohydrate  level  was  not 
statistically different among the 
genotypes. The observed values were 
18.60% for JLM030, 18.20% for 
JLM024 and 17.06% for JLM010. These 
values are higher than those found by 
USDA (2008) (11.05 g/100g) where the 
quantity of dietary fiber (4.20 g/100g) 
was reported separate from the quantity 
of carbohydrates, which was not done in 
the present results.

With respect  to isoflavones, 
the genotype JLM024 had a high 
content (92.62 mg 100g-1 of sample), 
not differing statistically from the 
g e n o t y p e  J L M 0 1 0  ( 6 9 . 5 4  m g 
100g-1)  . Crancianinov et al. (2005) 
found higher isoflavone concentrations 
in the stages R6 (42.63 mg/100 g) and 
R7 (49.20 mg/100 g). Despite that the 
cultivar studied by Crancianinov et 
al. (2005) showed a high quantity of 
total isoflavones in stage R7, but this 
value was lower than the highest value 
observed in the present study (92.62 
mg/100g of sample) and higher than the 
lowest observed value (22.67 mg 100 g-1 
of sample). This can be explained by the 
environmental and genetic differences 
that affect concentrations of isoflavones 
in soybean seeds (Tsukamoto et al., 
1995; Carrão-Panizzi et al., 1999).

Simone et al. (2000) studied the 
retention and changes of soybean 
isoflavones and carotenoids in immature 
soybean seeds (Edamame) during 
processing; they observed that the level 
of total isoflavones varied from 70.2 
mg/100 g to 230.8 mg/100 g, which 
were higher than those found in the 
present experiments. It was because they 
were calculated based on dry weight 

and not on fresh weight as in the study 
in question.

In relation to the amount of Kunitz 
trypsin inhibitor (KSTI), the genotype 
JLM024 showed the highest mean 
(17.80 mg/100 g of sample), differing 
from the other genotypes which 
showed mean values of 13.9 mg/100 
g to 15.71 mg/100 g sample. Kumar 
et al. (2006) evaluated the physico-
chemical properties of immature pods 
of Japanese soybean cultivars and 
found that the amount of Kunitz trypsin 
inhibitor varied from 5.6 mg/g (Enrei) 
to 25.5 mg/g (Hatsataka), demonstrating 
different values for each genotype.

According to Morais & Silva (1996) 
this anti-nutritional factor is actually 
not a problem, because soybeans, 
for human consumption, are always 
cooked. The absence of this factor in 
the plant, however, results in less cost 
in processing and greater safety in the 
direct utilization of soybean seeds.

According to the results of the 
agronomic, functional and antinutritional 
characteristics evaluated in this study, 
we suggest the genotype JLM010 as 
the most recommended for the region 
of Jaboticabal. This genotype also 
showed better agronomic characteristics 
for production of vegetable soybean 
and also displayed better functional 
properties.
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A mariposa Diaphania hyalinata L. 
(Lepidoptera: Pyralidae) é uma 

relevante praga do complexo produtivo 
das cucurbitáceas, podendo causar da-
nos significativos (Sobrinho et al., 2003; 
Arcaya et al., 2004). 

As injúrias decorrentes da alimen-
tação das lagartas ocorrem em folhas, 
hastes e de maneira menos comum, nas 
flores (Sobrinho et al. 2003, Capinera, 
2004). Nas folhas, o limbo foliar é to-
talmente consumido permanecendo as 
nervuras intactas, podendo, contudo, 
serem também consumidas em altas in-
festações (Capinera, 2004). Já as hastes 
e as flores são consumidas internamente 
após as lagartas perfurarem e penetra-
rem nestas estruturas da planta.

Estudo realizado por McSorley & 
Waddill (1982) quantificou as perdas 
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo registrar a primeira ocorrência, 

no Brasil, do parasitóide de pupas Trichospilus diatraeae (Cherian 
& Margabandhu, 1942) (Hymenoptera: Eulophidae) na broca-das-
-cucurbitáceas, Diaphania hyalinata (L.) (Lepidoptera: Pyralidae). A 
espécie T. diatraeae já foi relatada no Brasil em pragas da gravioleira 
no Distrito Federal e eucalipto nos estados de Minas Gerais e São 
Paulo. No sistema produtivo da abóbora D. hyalinata é reconhecida-
mente uma praga importante por causar sérios prejuízos em função 
das injúrias provocadas em diferentes partes da planta. A ocorrência 
do parasitóide foi registrada em pupas coletadas no campo, locali-
zado no campus experimental do Centro de Ciências Agrárias da 
Universidade Federal do Espírito Santo, no município de Alegre-ES.

Palavras-chave: Diaphania hyalinata, parasitismo, controle 
biológico .

ABSTRACT
Occurrence of the parasitoid Trichospilus diatraeae (Hym.: 

Eulophidae) in melonworm, in Brazil

This study aims to record the first occurrence in Brazil of the 
parasitoid pupae Trichospilus diatraeae (Cherian & Margabandhu, 
1942) (Hymenoptera: Eulophidae) on the melonworm, Diaphania 
hyalinata (L.) (Lepidoptera: Pyralidae). The specie T. diatraeae has 
been reported in pests of the soursop in the Distrito Federal, Brazil 
and eucalyptus in the Brazilian States of Minas Gerais and São Paulo. 
In the production system of pumpkin D. hyalinata is recognized as 
a significant pest which causes serious losses as a result of injuries 
caused in different parts of the plant. The occurrence of the parasitoid 
was recorded in pupae collected in the field, located on the campus 
of the Center of Agrarian Sciences, Federal University of Espirito 
Santo, Alegre Espirito Santo State, Brazil.

Keywords: Diaphania hyalinata, parasitism, biological control.
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associadas ao ataque de D. hyalinata. 
Os resultados obtidos pelos autores 
demonstraram a redução média de 23% 
no número e 32% no peso de frutos de 
Cucurbita pepo em decorrência da redu-
ção da área foliar das plantas. Contudo, 
em altas infestações as perdas podem 
atingir 100% da produção (Filgueira, 
2000; Sobrinho et al. 2003; Arcaya et 
al., 2004; Melo et al., 2007).

O uso de parasitóides é uma alterna-
tiva no controle de D. hyalinata (Melo 
et al., 2007). Os Hymenopteros da 
família Eulophidae podem ocorrer em 
regiões tropicais e em regiões tempera-
das (Gauthier  et al., 2000; Ubaidillah, 
2006), parasitando insetos holometábo-
los, com registro de sucesso como agen-
tes de controle biológico (Bennett et al., 
1987; Gauthier et al., 2000), em pragas 

de diferentes culturas como a cana-de-
-açúcar, a couve, o abacate, o milho e 
o algodão. O gênero Trichospilus  está 
incluso nesta família, podendo ser uma 
alternativa viável no controle de alguns 
lepidópteros pragas.

A presença de Trichospilus sp. 
foi registrada em diferentes países 
da África, Ásia e Américas (Boucek, 
1976; Bennett et al., 1987; Ubaidillah, 
2006). T. pupivorus  parasitando na-
turalmente Opisina  arenosella  na 
Índia (Muralimohan  et al., 2008) 
e T. diatraeae  em espécies como 
Epimeces  matronaria , Oxydia vesulia 
e Anacamptodes  defectaria  em abaca-
teiro na Flórida (Glenn et al., 2003), 
Spodoptera  frugiperda  em milho no 
Caribe (Alam, 1979) e ainda Plutella 
xylostella na Jamaica (Alan, 1990), 
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podem ser citados como exemplos des-
critos no mundo.

No Brasil, T. diatraeae foi registrado 
parasitando naturalmente Cerconota 
anonella na gravioleira no Distrito 
Federal (Oliveira et al., 2001), em 
Thyrinteina  arnobia em plantio de 
eucalipto em Minas Gerais (Pereira 
et al., 2008) e mais recentemente, em 
Melanolophia consimilaria, também em 
plantios de eucalipto no Estado de São 
Paulo (Zaché et al., 2010).

As taxas de parasitismo natural são 
variáveis nos diferentes hospedeiros. 
No caso de O. arenosella, T. pupivorus 
foi responsável por, em média, 1,75% 
de um total de 44,22% de pupas para-
sitadas por diferentes espécies durante 
as estações de um ano (Muralimohan et 
al., 2008). Contudo, para P. xylostella o 
parasitismo foi registrado apenas uma 
única vez por Alam (1990), durante 
levantamento de pragas e inimigos na-
turais do repolho na Jamaica, em quatro 
diferentes localidades entre março de 
1989 e julho de 1990. 

Em condições de laboratório Paron 
& Berti-Filho (2000) observaram uma 
média de 105, 118, 122 e 130 parasi-
tóides emergidos por pupa de Heliothis 
virescens, Anticarsia gemmatalis, 
Diatraea saccharalis e S. frugiperda, 
respectivamente, apresentando taxas 
de parasitismo superiores a 95% nestes 
hospedeiros.

Ainda, em condições controladas, 
Fávero (2009) observou o desempe-
nho de T. diatraeae em dois diferentes 
hospedeiros, D. saccharalis e Tenebrio 
molitor. A autora verificou que a duração 
do ciclo de vida do parasitóide foi de em 
média de 20 e 22 dias, com 100 e 80% 
de parasitismo, 40 e 75% de emergência 
e progênie de 354 e 151 parasitóides por 
pupa dos hospedeiros, respectivamente.

Estes resultados sugerem a possibi-
lidade da criação massal do parasitóide, 
com excelentes índices biológicos, 
favorecendo a sua utilização em pro-
gramas de controle biológico, contudo, 
é necessário considerar que assim 
como outras espécies de Eulophidae, T. 
diatraeae apresenta comportamento de 
hiperparasitismo.

Neste aspecto, em levantamentos 
realizados por Guilloux et al. (2003), 
durante o período de junho a novembro 

de 1998 em dois campos experimentais 
em Brasília-DF, foi verificado que T. 
diatraeae  apresentava taxa de parasi-
tismo de 1,3% em Diadegma leontiniae  
Brethes (Hym.: Icneumonidae), pa-
rasitóide da traça-das-crucíferas (P. 
xylostella).  Este fato foi também rela-
tado por Bennett (1965) que observou 
que T. diatraeae não discriminava pupas 
de Diatraea sp. e dos seus parasitóides, 
Lixophaga diatraea e Paratheresia 
claripalpis.

O parasitóide T. diatraeae (Cherian 
& Margabandhu, 1942) (Hymenoptera:  
Eulophidae) é caracterizado por apre-
sentar ovos com tamanho médio de 
0,2 mm de comprimento, hialinos, sem 
esculturações, himenopteriformes e 
um pouco alongados nas extremidades, 
tendo período de incubação aproximado 
de 24 horas. As larvas de 1 e 2 dias tem 
em média 0,35 mm de comprimento e 
apresentam cutícula transparente que 
torna-se esbranquiçada no estádio se-
guinte. Com segmentação do corpo bem 
definida, o estádio larval tem duração 
variando de 7 a 8 dias. A pré-pupa, de 
coloração branca, tem em média 2,3 
mm de comprimento, cabeça, tórax e 
abdome bem definidos e duração da fase 
variando entre 9 e 10 dias. A pupa recém 
formada apresenta apêndices alares e 
olhos que são inicialmente de coloração 
rosácea tornando-se posteriormente ver-
melhos. Enquanto que as fêmeas adultas 
têm em média 3,2 mm de comprimento, 
abdome arredondado e a inserção das 
antenas na parte central da cabeça, os 
machos apresentam em média 2,6 mm 
de comprimento, abdome mais estreito 
e antenas inseridas lateralmente (Paron, 
1999; Ubaidillah, 2006).

O objetivo desta comunicação é 
registrar a primeira ocorrência do pa-
rasitóide de pupas T. diatraeae em D. 
hyalinata em plantio de abóbora, no 
Estado do Espírito Santo, Brasil.

MATERIAL E MÉTODOS

Uma criação estoque de D. hyalinata 
foi mantida no laboratório de Entomo-
logia do Núcleo de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico em Manejo Fi-
tossanitário “NUDEMAFI”, do Centro 
de Ciências Agrárias da Universidade 
Federal do Espírito Santo, com o obje-

tivo de realizar testes experimentais vi-
sando o controle da praga. Semanalmen-
te, espécimes nos diferentes estádios de 
desenvolvimento foram coletadas em 
folhas de abóbora cv. Jacaré, em plantio 
da área experimental da instituição, no 
município de Alegre-ES. Os insetos tra-
zidos do campo foram pré-selecionados, 
excluindo indivíduos com sintomas 
aparentes de doenças e/ou danificados, 
separando-os em seguida, de acordo 
com a fase de desenvolvimento.

As pupas de D. hyalinata foram 
sexadas sob microscópio estereoscópio 
e em seguida acondicionadas em caixas 
plásticas tipo gerbox (10 x 10 x 2 cm) 
revestidas com papel tipo toalha, sendo 
mantidas sob condições controladas de 
temperatura (25±1°C), umidade relativa 
(70±10%) e fotofase (14 horas), separa-
das da criação estoque do laboratório, a 
fim de evitar possíveis contaminações.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi constatada a emergência dos pa-
rasitóides em pupas trazidas de campo, 
quatro dias após uma das coletas. Apro-
ximadamente 30% do material coletado 
em campo encontrava-se parasitado, 
tendo emergido em média 30 indivíduos 
de cada pupa, com razão sexual de 0,7.

Para a identificação, exemplares do 
parasitóide foram mortos e fixados em 
álcool 70%, e enviados ao Dr. Marcelo 
Tavares, da Universidade Federal do 
Espírito Santo, sendo identificado como 
T. diatraeae (Cherian & Margabandhu, 
1942) (Hymenoptera: Eulophidae).

Existe o registro da utilização de 
pupas de D. hyalinata como hospedeiro 
alternativo para criação em laboratório 
de T. diatraeae em Barbados e outras 
ilhas do Caribe (Bennett et al., 1987). 
A ocorrência deste parasitóide atuando 
como fator de mortalidade natural da 
traça-das-cucurbitáceas em condições 
de campo, corrobora a importância da 
continuidade de outros estudos visando 
sua utilização em um programa de con-
trole biológico. Estes estudos devem 
esclarecer detalhes da biologia, para-
sitismo, comportamento e competição/
compatibilidade com outros agentes de 
controle biológico de D. hyalinata, uma 
vez que T. diatraeae demonstra eficiên-
cia em diferentes pragas em condições 
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controladas.
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Os vegetais foram os primeiros 
alimentos do homem. A palavra 

vegetal originou-se do verbo em latim 
vegere, que significa revigorar. As 
hortaliças compreendem as partes co-
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RESUMO 
O Brasil tem índices elevados de desperdício de alimentos, fato 

que afeta a economia e acentua os problemas sociais. O planejamento 
inadequado do processamento de alimentos, desde a pós-colheita 
até o consumo, é um dos canais do desperdício. As hortaliças têm 
sua durabilidade afetada por serem passíveis de sofrer modificações 
inerentes aos processos de crescimento e de maturação e por passarem 
por práticas higienizadoras e por serem submetidas a operações de 
subdivisão e/ou de cocção. Para tentar minimizar as perdas, a determi-
nação do Fator de Correção (FC) de hortaliças é essencial, pois, este 
pode propiciar uma avaliação mais precisa do grau de desperdício e 
quais os fatores que podem intervir nas perdas. Este trabalho consiste 
na determinação de FC das seguintes hortaliças folhosas: alface ame-
ricana, alface crespa, alface lisa, alface roxa, acelga, almeirão, agrião, 
chicória, couve manteiga, escarola, espinafre, mostarda, repolho 
branco, repolho roxo e rúcula. Foram adquiridas unidades de venda 
(no atacado) de cada hortaliça na Central de Abastecimento (CEASA) 
de Brasília-DF, de três fornecedores diferentes, em diferentes meses 
de colheita (abril, maio junho e outubro), perfazendo 36 amostras 
por hortaliça. Com o objetivo de detectar se existe influência dos 
meses de colheita sobre os fatores de correção parcial (FC 1) e final 
(FC 2), empregou-se a análise de variância e o teste de Tuckey para 
comparação das médias, ao nível de 5% de significância Os resultados 
apontaram que, para a maioria das hortaliças, não houve influência dos 
meses de colheita sobre o desperdício, considerando-se que não houve 
diferença estatística significativa entre os dados. No entanto para a 
acelga, a escarola e o repolho branco foram detectadas diferenças 
significativas. Para a acelga, o menor FC (ou seja, o menor desper-
dício) ocorreu na entressafra; já para o repolho branco, o menor FC 
ocorreu na safra. Assim, de modo geral, as perdas avaliadas pelo FC 
estão mais relacionadas ao manipulador das folhosas e ao estado de 
conservação das hortaliças do que ao período de safra. Desta forma, 
para as hortaliças que apresentaram diferenças com relação à época 
de amostragem, recomenda-se observância quanto ao período de 
planejamento dos cardápios visando a obtenção do aproveitamento 
eficiente do produto.

Palavras-chave: perdas, safra de hortaliças, desperdício. 

ABSTRACT
Correction factor determination in leafy vegetable crops 

commercialized in Brasilia, Brazil

Brazil has high indexes of food waste, which affects regional 
economy and increases social problems. Inadequate planning of food 
processing, from postharvest to consumption, is one of the reasons 
of loss. Vegetable crops are live organisms and their durability is 
affected by the processes of subdivision and cooking. To reduce 
losses, the determination of the Correction Factor is essential in 
order to evaluate the losses and the factors which interfere on these 
losses. This work consists on determining the Correction Factor of 
the following vegetable crops: Crisphead Lettuce, Unheaded Lettuce, 
Lettuce, Purple Leafs, Chard, Endive, Watercress, Common Chicory, 
Borecole Green Collard, Escarole, Spinach, Mustard, Cabbage, Red 
Cabbage and Rocket Crop. Three sale units of each vegetable crop 
were acquired at the CEASA in Brasília (Federal District, Brazil), 
from three different suppliers, with four replicates, a total of 36 
samples of each vegetable crop. Aiming to detect the influence of 
the gathering month on the Partial Correction Factor (CF 1) and 
Final Correction Factor (CF 2) analysis of variance (ANOVA) and 
Tukey test were carried out. In all tests a level of 5% of statistical 
significance was considered. The results showed that for the majority 
of the vegetables, harvest does not influence loss. However for chard, 
the lower CF occurred at harvest. On the other hand for cabbage, 
the lower CF occurred at harvest. This way for the majority of the 
vegetables, the losses evaluated by the CF are more related to handling 
procedures and conservation. For cabbage, it is recommended not 
to include it on meals in the harvest period because the vegetable 
is more expensive and losses are higher. Therefore, for vegetables 
that are influenced by harvest, it is recommended to observe the best 
period for menu planning.

Keywords: waste, harvest, losses.
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mestíveis das plantas: raízes tuberosas, 
tubérculos, caules, folhas, flores, frutos 
e sementes. Popularmente são conhe-
cidas como verduras e legumes e têm 
papel importante na mesa do brasileiro 

por serem fontes de fibras, vitaminas e 
minerais (Araújo et al., 2007).

Em virtude da diversidade de con-
ceitos acerca da nomenclatura das 
partes comestíveis, este estudo adota a 
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definição de hortaliça, segundo a Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) (Brasil, 2008a): “Hortaliça 
é a planta herbácea da qual uma ou mais 
partes são utilizadas como alimento 
na sua forma natural”. Assim, o termo 
hortaliça designa de forma genérica às 
plantas herbáceas empregadas na ali-
mentação humana.

Segundo Vilela et al. (2003a) no 
Brasil, as perdas começam na co-
lheita continuando no transporte, na 
comercialização, prosseguindo até os 
consumidores intermediários e finais. 
Dessa forma, o desperdício parece fazer 
parte da cultura brasileira e, portanto, 
difícil de ser alterado, podendo afetar a 
produção do País e resultar em perdas 
significativas. Apenas o desperdício de 
alimentos gera prejuízos equivalentes a 
1,4% do PIB nacional (Perone, 2004).

As perdas em hortaliças, desde o 
momento da colheita até a mesa do 
consumidor, são da ordem de 35 a 
45% (Vilela et al., 2003a; Vilela et al., 
2003b). Contudo, tecnologias podem ser 
empregadas na fase de pós-colheita vi-
sando diminuir as perdas e manter a qua-
lidade do produto, como por exemplo, 
o uso de embalagens que preservem as 
características do vegetal, a paletização 
da carga, a utilização de câmaras frias, o 
transporte e a armazenagem apropriados 
(Brasil, 2004).

A pós-colheita exerce papel essen-
cial no atendimento às expectativas dos 
consumidores com relação à qualidade 
do produto final, pois é nesta etapa que 
acontecem os processos de classificação, 
embalagem, manuseio e transporte, que 
devem ser adequados à cadeia produtiva. 
A não-condução desses processos de 
maneira adquada e também de práticas 
como a colheita precoce, na tentativa 
de aumentar a resistência do vegetal ao 
transporte, podem causar a depreciação 
na qualidade do produto (IEA, 2008). 

Segundo a Companhia de Entrepos-
tos e Armazéns Gerais de São Paulo 
(CEAGESP) (Brasil, 2008b), o des-
perdício de hortaliças, da pós-colheita 
até o consumo, varia de acordo com o 
processo ao qual o vegetal é submetido. 
Logo após a colheita, muitas hortaliças 
podem ser total ou parcialmente descar-
tadas devido ao seu grau de maturação, 
a defeitos que tornem indesejáveis sua 

aceitação no mercado ou a deformações 
estéticas em folhas. Caso o produto seja 
lavado antes do processamento, deve ser 
seco em seguida, pois a umidade poderá 
propiciar o apodrecimento e a contami-
nação da hortaliça, e consequentemente, 
sua inviabilidade para o consumo.

A perda de alimentos é uma questão 
importantíssima para a gestão de uma 
Unidade de Alimentação e Nutrição 
(UAN), definido como subsistema que 
desempenha atividades fins ou meios, 
as quais contemplam o planejamento e 
a elaboração de refeições equilibradas, 
nutritivas, salubres e seguras da pers-
pectiva de higiene, visando auxiliar o 
desenvolvimento de hábitos alimenta-
res saudáveis (Lanzellotti et al., 2004; 
Proença et al., 2005). Dessa maneira, a 
padronização de processos por meio da 
criação de rotinas e de procedimentos 
técnicos operacionais, de treinamento 
da equipe e de controle das atividades 
por meio de análises, deve ser levada 
em consideração para que perdas não 
ocorram durante o processamento 
(Hirschbruch , 1998).

Para melhor atender a este plane-
jamento, Akutsu et al. (2005) e Costa 
et  al. (2010) citam a importância de 
ferramentas que podem auxiliar no 
processo de produção de refeições, 
como por exemplo, a Ficha Técnica de 
Preparação (FTP), que contem indica-
dores per capita, fator de correção e 
de cocção, composição centesimal em 
macro e micronutrientes da preparação, 
rendimento e número de porções.

O indicador de desperdício chamado 
Fator de Correção (FC) é definido como 
a relação entre o peso do alimento bruto, 
ou seja, na forma como foi adquirido, 
com cascas, talos, sementes, e o peso 
do alimento líquido, após passar por 
processo de limpeza. É um indicador 
que determina a quantidade exata de 
alimento que será descartada e que 
deve ser empregado no planejamento 
quantitativo de um cardápio e conse-
quentemente, no seu valor nutricional. 
Deve-se considerar que o FC das horta-
liças depende do manipulador, dos uten-
sílios e dos equipamentos utilizados no 
processamento, do tipo de produto, da 
qualidade, do grau de amadurecimento 
e da safra (Botelho & Camargo, 2005).

Para o processamento das hortali-

ças, removem-se, inicialmente, folhas 
velhas, talos endurecidos, partes dete-
rioradas, cascas, etc., que representam, 
a exemplo do milho verde, uma perda do 
peso inicial de até 62% (Ornellas, 2006).

Devido ao número elevado de re-
feições que utilizam hortaliças no seu 
preparo e também a sua importância 
para a saúde humana, faz-se necessária 
a realização de estudos que avaliem o 
fator de correção para se estipular com 
precisão as perdas que ocorrem nos 
processos de higienização, manipulação 
e seleção desses alimentos.

Este trabalho teve como objetivo 
determinar as perdas que ocorrem 
em hortaliças quando da produção de 
refeições, empregando-se o indicador 
Fator de Correção em 15 espécies de 
hortaliças folhosas comercializadas em 
Brasília-DF.

MATERIAL E MÉTODOS

Amostras para este estudo foram 
adquiridas na Central de Abastecimento 
S.A.(CEASA) de Brasília-DF, em virtu-
de de ser este o local de compra do tipo 
de usuários considerados neste trabalho. 
Para a aquisição das amostras, foram 
realizadas quatro visitas ao local, nos 
meses de abril, maio, junho e outubro 
para compra das hortaliças folhosas 
compreendendo o período de safra e 
entressafra.

As hortaliças inventariadas nesta 
pesquisa foram: alface americana, alface 
crespa, alface lisa e alface roxa (todas 
Lactuca sativa L.), acelga (Beta vulgaris 
cicla), almeirão (Cichorium intybus L), 
agrião (Nasturtium officinale R. Br.), 
chicória (Cichorium endivia L.), couve 
manteiga (Brassica oleracea L. var. 
acephala), escarola (Beta vulgaris L. 
var. cicla), espinafre (Spinacea oleracea  
L.), mostarda (Sinapis arvensis L), 
repolho branco (Brassica oleracea L. 
var. capitata), repolho roxo (Brassica 
oleracea L. var. capitata) e rúcula 
(Eruca  sativa L).

Foram adquiridas três unidades de 
venda no atacado de cada hortaliça, de 
três fornecedores diferentes, consideran-
do-se ainda safra e entressafra (meses de 
abril, maio junho e outubro), perfazendo 
36 amostras por hortaliça. No momento 
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da aquisição, um único pesquisador ad-
quiriu os produtos em cada fornecedor 
sem informá-lo do objetivo da compra.

O período de safra das folhosas 
estudadas é variável, sendo para alface 
de abril a setembro; para a acelga e o 
agrião, entre julho e novembro; para 
o almeirão, de julho a outubro; para a 
couve compreende o mês de janeiro e 
o intervalo de junho a outubro; para 
a chicória e o espinafre este período 
vai de julho a outubro; para a escarola 
compreende os meses de janeiro e o 
intervalo de julho a outubro; para a 
mostarda vai de julho até dezembro; 
para o repolho branco e o repolho roxo o 
intervalo compreende os meses de maio 
a setembro e para a rúcula compreende 
de maio a outubro.

Na determinação do Fator de Cor-
reção (FC) foi utilizada a fórmula 
desenvolvida por Araújo et al. (2007), 
que calcula a relação entre o peso do 
alimento como adquirido (Peso Bruto, 
PB) e o peso do alimento após a lim-
peza (Peso Líquido, PL) (FC= PB/PL). 
Dessa maneira, foi determinado o Fator 
de Correção parcial (FC1). Para a sua 
obtenção foram retiradas das hortaliças 
as folhas danificadas, as raízes e os talos 
centrais, habitualmente retirados nos 
restaurantes. Ou seja, o peso integral 
das hortaliças foi considerado como PB 
e após a limpeza, obteve-se o PL.

A limpeza foi realizada segundo 
o tipo de hortaliça considerada. Para 
a acelga e o agrião foram retiradas as 
folhas danificadas e o talo inferior e 
central, respectivamente. No caso do 
almeirão, chicória e escarola foram 
eliminadas apenas as folhas danificadas; 
para a couve, o espinafre e a mostarda 
foram retiradas as folhas danificadas e 
o talo central; para o repolho branco e 
o repolho roxo foram descartadas as fo-
lhas danificadas e o centro da hortaliça; 
para a rúcula foram eliminadas as folhas 
danificadas e as raízes.

Na obtenção do Fator de Correção 
Final (FC2), foram retiradas e pesadas 
as partes que não são habitualmente 
descartadas das hortaliças, como por 
exemplo, os talos laterais do agrião 
deixando somente as folhas. Para a 
acelga foi retirado o centro que cor-
responde ao talo; no caso do espinafre 
foram retirados os talos das folhas; para 

a rúcula foram retiradas as nervuras. 
Para o FC2, a fórmula utilizada calcula 
a relação entre o peso do alimento como 
adquirido (Peso Bruto, PB) e o peso do 
alimento após a limpeza completa (PL2) 
itens citados para o FC1 e o FC2 (FC2= 
PB/PL2).

As pesagens foram realizadas no 
Laboratório de Técnica Dietética da 
Universidade de Brasília, em balança 
(Marte® modelo AS 2000) com capaci-
dade carga máxima de 2 kg e carga mí-
nima de 0,25 g, com precisão de 0,05 g.

Os dados dos FCs (FC1 e FC2) fo-
ram utilizados para o cálculo da média, 
do desvio padrão e do coeficiente de va-
riação (CV) com o programa Microsoft  
Excel®. 

Para analisar o coeficiente de varia-
ção (CV) foi utilizada a classificação de 
Gomes (2000). Valores de CV inferiores 
a 10% foram considerados baixos; de 
10% a 20%, médios; de 20% a 30% alto 
e acima de 30% muito alto.

As hipóteses do estudo foram tes-
tadas por meio da análise de variância 
(ANOVA). Foi adotado o nível de signi-
ficância p<0,05 para os testes, indicando 
que as diferenças identificadas entre as 
médias dos grupos têm uma probabilida-
de de 95% de ocorrer devido ao período 
de colheita e apenas 5% de acontecer ao 
acaso. Todos os testes realizados foram 
precedidos pelo exame da normalidade 
de distribuição da amostra e o teste de 
homogeneidade de variância de Levene 
(Hair et al., 2009), os quais indicaram 
que a matriz dos dados atende aos pres-
supostos dessa técnica estatística. 

O teste de Turkey foi utilizado 
para comparação das médias mensais. 
Fixou-se, para todos os testes, o nível 
de significância de 5% (p<0,05).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Considerando o peso médio de cada 
hortaliça, observou-se coeficientes de 
variação elevados (de 2,1% a 66,6%) 
que ocorreram devido às diferenças 
entre os pesos das 36 amostras por hor-
taliça analisadas (Tabela 1). Os maiores 
coeficientes de variação ocorreram para 
alface americana (CV= 54,2%), alface 
crespa (CV= 66,6%), e repolho branco 
(CV= 35,4%), em período de entressafra 

e para a acelga (CV= 43,9%), na safra. 
Essa diferença de peso entre os produtos 
obtidos em períodos de safra e de entres-
safra deve ser considerada no planeja-
mento de cardápios em restaurantes que 
atendem as diversas populações como 
na esfera doméstica. Como as folhosas 
são adquiridas por unidade e não por 
peso, o consumidor pode não perceber 
essa diferença de gramatura explicitada 
nos coeficientes de variação (CV) o 
que pode conduzir a sobras ou falta de 
hortaliças nas refeições planejadas. É 
importante salientar que os altos valores 
do CV também podem ter ocorrido em 
virtude do número reduzido de amostras 
consideradas neste estudo.

A Tabela 2 apresenta os FC1s de-
terminados a cada mês de coleta de 
amostras para as diversas hortaliças. 
Observou-se que não houve influência 
de época de colheita sobre o FC1 da 
alface americana, alface lisa, alface cres-
pa, agrião, almeirão, couve, chicória, 
espinafre, mostarda e repolho roxo. Essa 
uniformidade facilita o treinamento de 
funcionários que manipulam hortaliças. 
O nutricionista poderá esperar FCs simi-
lares ao longo do ano, podendo prever 
os desperdícios e diminuindo restos 
(parte inaproveitável dos alimentos) 
(Araujo et al., 2007) da produção de 
refeições. Este controle permite reduzir 
os custos na elaboração das refeições. 
Os resultados obtidos indicam que o 
período de colheita dessas hortaliças não 
influenciou o desperdício por ocasião do 
seu processamento.

Para a acelga, a escarola e o repolho 
branco, os dados de FC1 indicaram que 
há diferenças significativas (p<0,05) 
relacionadas às perdas para a época de 
colheita. Para a acelga, a diferença do 
índice de desperdício entre as épocas 
de colheita foi de 62,5%. Essa hortaliça 
apresentou padrão similar para o FC2, 
com média de 1,16 para a entressafra e 
de 1,79 na safra, sendo essa diferença 
considerada significativa (p<0,05). 

Para o repolho branco, o menor 
desperdício (12%) no processamento 
ocorreu na safra do que na entressafra 
(19%). Para a escarola, a variação de 
desperdício foi de 38,5% nos períodos 
de colheita, sendo menor na safra.

Em relação ao FC2, os resultados 
indicam que, para a rúcula, o FC2 foi 
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menor durante a entressafra (1,15) em 
comparação à safra (1,71) (p<0,05). 
Tanto para o agrião na safra (1,77) quan-
to para o espinafre (1,44), não houve 
diferença com relação ao FC2 quando 

comparados aos valores da entressafra 
para agrião (1,75) e espinafre (1,30). 

As informações acerca do período 
de colheita e dos FCs são fundamentais 
no contexto de uma UAN, uma vez que 

caracteriza e permite a padronização 
dos produtos processados. É a partir 
do conhecimento desses fatores que 
a unidade pode planejar melhor suas 
compras, avaliando as hortaliças que 
apresentam maiores ou menores perdas 
na safra e na entressafra, bem como o 
desempenho de seus funcionários na 
limpeza dessas hortaliças. O mercado já 
apresenta produtos que não necessitam 
de limpeza e consequentemente, de 
descarte de matéria-prima. Entretanto, 
é importante comparar os custos desses 
produtos com aqueles que necessitam 
de limpeza.

A sobrevivência das UANs depen-
de, em grande parte, de processos de 
avaliação e mensuração das perdas 
ocorridas. Técnicas que permitam diag-
nosticar, avaliar e definir a relevância de 
processos e também as perdas diretas 
e indiretas devem ser desenvolvidas 
nessas unidades. Tais técnicas como, 
determinação de FC, determinação de 
fatores de cocção, avaliação de dege-
lo, controle de estoque, vão servir de 
subsídio ao planejamento eficiente e 
adequado de cardápios e de refeições.

No contexto apresentado é importan-
te destacar a influência do manipulador 
no FC2, pois nesta fase são retiradas as 

Tabela 1. Medidas de tendência central e dispersão de 15 hortaliças comercializadas na Ceasa de Brasília (central trend and dispersion 
measures of sale vegetable crops sold at the CEASA in Brasilia, Federal District, Brazil). Brasília, UnB, 2009.

Hortaliças
Abril Maio Junho Outubro

Média 
(g)

DP* 
(g)

CV** 
(%)

Média 
(g)

DP* 
(g)

CV** 
(%)

Média 
(g)

DP* 
(g)

CV** 
(%)

Média 
(g)

DP* 
(g)

CV** 
(%)

Alface americana 305,1 67,4 22,1 370,8 75,8 20,4 496,4 87,8 17,7 490,2 265,7 54,2
Alface roxa 204,6 73,3 35,8 207,7 85,2 41,0 138,7 12,8 9,0 180,1 44,0 24,4
Alface lisa 208,4 21,8 10,5 261,7 36,0 13,7 313,5 58,8 18,7 206,1 38,7 18,8
Alface crespa 157,0 4,7 3,0 205,3 42,5 20,7 213,2 37,8 17,7 285,3 190,0 66,6
Acelga 1223,6 443,3 36,2 1086,4 110,7 10,2 1154,9 329,8 28,5 2042,9 897,0 43,9
Agrião 457,4 36,5 8,0 485,8 24,9 5,1 470,3 10,7 2,3 513,7 77,0 15,0
Almeirão 272,6 93,4 34,3 266,2 33,2 12,5 242,2 53,3 22,0 241,1 95,7 39,7
Couve 432,6 9,0 2,1 407,4 38,5 9,4 378,2 13,9 3,7 467,9 100,8 21,5
Chicória 242,5 12,2 5,0 266,6 32,0 12,0 281,2 92,6 32,9 543,6 65,4 12,0
Espinafre 410,6 124,8 30,4 590,8 57,7 9,8 706,9 137,4 19,4 555,6 110,5 19,9
Escarola 241,1 33,4 13,9 234,4 33,9 14,5 254,4 58,8 23,1 289,3 46,2 16,0
Mostarda 357,7 54,3 15,2 382,6 157,9 41,3 496,1 180,1 36,3 443,0 84,8 19,2
Repolho branco 981,7 154,0 15,7 1087,6 93,7 8,6 1400,1 225,8 16,1 2074,9 734,6 35,4
Repolho roxo 1114,7 225,7 20,2 1217,0 210,2 17,3 1361,9 377,0 27,7 1660,4 301,3 18,1
Rúcula 194,3 23,7 12,2 257,3 52,9 20,2 272,9 54,3 19,9 238,9 21,7 9,1

*Desvio padrão; **CV= Coeficiente de variação (*SE= Standard Error; **CV= Coefficient of variation).

Tabela 2. Efeito dos meses de coleta sobre o Fator de Correção Inicial (FC1) de 15 hortaliças 
coletadas na Ceasa de Brasília (effects of month on the Initial Correction Factor (FC1) of 
15 vegetable crops collected at the CEASA in Brasilia, Federal District, Brazil). Brasília, 
UnB, 2009.

Hortaliças FC 1 Abril FC 1 Maio FC 1 Junho FC1 Outubro
Alface americana 1,50 a* 1,36 a 1,22 a 1,33a
Alface roxa 1,78 a 1,17 b 1,25 b 1,60a
Alface lisa 1,39 a 1,39 a 1,24 a 1,43a
Alface crespa 1,45 a 1,45 a 1,33 a 1,48a
Acelga 1,67 a 2,08 a 1,38 a 1,28b
Agrião 2,75 a 2,43 a 1,80 a 1,75a
Almeirão 1,57 a 1,79 a 1,50 a 1,57a
Couve 1,52 a 1,60 a 1,68 a 1,50a
Chicória 1,53 a 1,48 a 1,35 a 1,47a
Espinafre 1,59 a 1,43 a 1,70 a 1,58a
Escarola 1,36 a 1,44 a 1,04 b 1,37a
Mostarda 1,69 a 2,11 a 1,46 a 2,12a
Repolho branco 1,12 a 1,12 a 1,12 a 1,19b
Repolho roxo 1,11 a 1,13 a 1,11 a 1,15a
Rúcula 2,07 a 1,71 a 1,79 a 1,86a
*Letras iguais na mesma linha indicam que não houve diferença significativa ao nível de 5% 
(same letter in the same line indicates no significant difference at 5%).

Determinação do fator de correção das hortaliças folhosas comercializadas em Brasília
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partes que habitualmente são consumi-
das, mas que dependendo da preparação 
não são utilizadas, a exemplo dos suflês, 
que requerem a retirada dos talos que 
apresentem maior quantidade de fibras 
e por isso modificam a textura da pre-
paração. É necessário que treinamentos 
sejam realizados na UAN visando o 
reaproveitamento das perdas de maneira 
a minimizar os custos. Um exemplo é 
o reaproveitamento dos talos do agrião 
para a produção de bolinhos, ou dos 
talos de couve na produção de farofas 
ou de sucos, agregando valor nutritivo 
às preparações. O profissional respon-
sável pelo planejamento do cardápio 
deve fazer uma previsão do processo de 
reaproveitamento de modo que as perdas 
não sejam consideradas custos para a 
unidade de processamento.

A comparação de FCs obtidos no 
presente estudo com resultados disponí-
veis na literatura (Ornellas, 2006; Luna 
& Teixeira, 1999) para o planejamento 
de cardápios em UAN são apresentados 
na Tabela 3. Houve diferenças (p<0,05) 
para alface lisa, alface crespa, acelga, 
agrião, almeirão, espinafre, escarola, 
repolho branco, e rúcula. As diferenças 
percentuais entre os dados desse estudo 
comparado àqueles obtidos por Ornellas 
(2006) e Luna & Teixeira (1999) variam 
de 7,9% a 50,9%, ambos para o repolho 

branco. Diferenças também foram en-
contradas para acelga (49,5%), almeirão 
(42,9%), espinafre (42,3%) e escarola 
(47,7%).

Ornellas (2006) e Luna & Teixeira 
(1999) não descrevem a técnica utilizada 
no pré-preparo, a habilidade da mão-de-
-obra, a sazonalidade e a qualidade do 
produto, que são fatores que influenciam 
diretamente na determinação do FC. 
Nesse estudo os fatores habilidade de 
mão de obra e qualidade do produto 
também não foram analisados, consi-
derando-se que um único manipulador 
executou os procedimentos de limpeza.

No estudo conduzido por Ornellas 
(2006), não foi mencionada como foi 
realizada a coleta das amostras, se a 
avaliação foi feita em triplicata ou se a 
compra das hortaliças foi feita em locais 
diferentes. A diferença dos resultados 
apresentados neste estudo em relação 
aos dos autores citados se deu, em parte, 
pela ausência de informações em suas 
pesquisas quanto aos critérios utilizados, 
tais como manipulação, safra, e partes 
retiradas das hortaliças. As referidas 
comparações só podem ser realizadas 
para estudos acadêmicos como forma 
de destacar a importância da descrição 
metodológica para determinação dos 
FCs e ineditismo do presente estudo.

Diante disso, ressalta-se a importân-

cia da realização de estudos de avaliação 
desses fatores para subsidiar as UANs 
no preparo de seus cardápios até que es-
sas unidades possam gerar suas próprias 
informações que possam ser utilizadas 
em seus planejamentos. Existe desco-
nhecimento por parte do consumidor do 
que é colhido no campo e comprado pela 
UAN até a sua utilização na montagem 
de uma refeição. As perdas variam, de-
pendendo da forma como as hortaliças 
são transportadas e armazenadas até o 
local de venda, de quanto tempo perma-
necem nos estabelecimentos até serem 
compradas e utilizadas nas residências 
e estabelecimentos comerciais, bem 
como na forma de processamento e na 
habilidade do manipulador.

Ao analisar as diferenças entre os 
FCs das hortaliças, observa-se que este 
fator é influenciado pela proximidade 
da colheita e da comercialização, pelos 
cuidados dispensados pelo fornecedor, 
pela adequação do transporte e do ar-
mazenamento adequado do alimento. 
Estes elementos propiciam menores 
perdas e desperdícios devido à presen-
ça de partes amassadas, estragadas ou 
impróprias para o consumo. Assim, 
conclui-se que medidas tomadas desde 
a fase de pós-colheita até o consumo 
são necessárias para reduzir os FCs e 
consequentemente, os desperdícios e os 
custos. Recomenda-se ainda que cada 
UAN ou residência construa uma tabela 
de FC, considerando a importância deste 
fator como indicador de perdas, o qual 
pode ser influenciado pelos elementos 
anteriormente citados.

A manutenção da qualidade do 
produto para consumo in natura não 
depende unicamente do meio ambiente, 
do uso de máquinas, de métodos e de 
matérias-primas adequadas, mas tam-
bém das técnicas de produção, dos tratos 
fitossanitários, manuseio pós-colheita, 
armazenamento e transporte adequados, 
etc. O ser humano é o elemento central 
na implantação de sistemas de qualidade 
em qualquer organização. Desta manei-
ra, todos os indivíduos que compõem a 
cadeia de processamento das hortaliças 
precisam ser sensibilizados quanto à 
adoção de métodos adequados de pro-
dução, manipulação no campo, armaze-
namento, transporte e comercialização 
dos alimentos.

Tabela 3. Fatores de Correção Inicial (FC1) de 15 hortaliças coletadas na Ceasa de Brasíla 
comparados aos resultados da literatura (comparison among the Initial Correction Factor 
(FC1) of 15 vegetable crops collected from the CEASA in Brasília, Federal District, Brazil), 
and the FC1 present in the literature). Brasília, UnB, 2009.
Hortaliças Estudo FC 1 Ornellas1 FC 1 Luna2 FC 1 
Alface lisa 1,36a* 1,09b 1,53c
Alface crespa 1,42a - 1,60c
Acelga 1,60a 1,54a 1,07c
Agrião 2,18a 1,78b -
Almeirão 1,60a - 1,12c
Couve 1,58a - 1,68a
Chicória 1,46a 1,40a 1,31a
Espinafre 1,58a 1,78b 1,11c
Escarola 1,30a 1,92b 1,50c
Repolho branco 1,14a 1,72b 1,23c
Repolho roxo 1,13a - 1,11a
Rúcula 1,86a - 1,57c
1Ornellas (2006); 2Luna & Teixeira (1999); *Letras iguais na mesma linha indicam que 
não houve diferença significativa a nível de 5% (same letters in the same line indicates no 
significant difference at 5%) .
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A alface (Lactuca sativa L.) é uma 
hortaliça cultivada em todo o Bra-

sil. No Sub Médio São Francisco, as 
condições edafoclimáticas favoráveis 
à irrigação, possibilitam o seu cultivo 
durante todo o ano, principalmente em 
hortas comunitárias. O sistema produ-
tivo usualmente adotado, em campo 
aberto, não contempla a quantificação 
da lâmina de irrigação necessária e nem 
a exploração de cultivares superiores, 
caracterizadas pela alta produtividade 
e tolerâncias às viroses.

O cultivo de hortaliças em ambiente 
protegido é bastante difundido e aceito 
nas áreas de produção em todo o país. 
A sua aceitação e expansão entre produ-
tores deve-se à exploração racional de 
pequenas áreas e à garantia de colheita, 
permitindo a obtenção de produções 
elevadas e de melhor qualidade (Queiroz 
et al., 2004).

BANDEIRA GRL; PINTO HCS; MAGALHÃES PS; ARAGÃO CA; QUEIROZ SOP; SOUZA ER; SEIDO SL. 2011. Manejo de irrigação para cultivo de 
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RESUMO
A determinação do consumo de água de irrigação é fundamental 

para o manejo correto dos cultivos irrigados. Este trabalho teve o 
objetivo de estudar o desenvolvimento de duas cultivares da alface 
(AF 1743 e OGR 326), em ambiente protegido, no município de 
Juazeiro-BA, sob dois métodos de manejos de irrigação: reposição de 
água de irrigação determinada por tensiometria (M1) e reposição de 
água determinada na evaporação de água de tanque reduzido (M2), 
instalados em ambiente protegido. Observou-se efeito de interação 
entre os tratamentos impostos e as cultivares de alface estudadas, para 
a massa fresca das raízes das plantas. O uso da tensiometria promoveu 
desempenho superior para as variáveis de produção analisadas, como 
observado na massa fresca da parte aérea, apresentando média geral 
de 145,0 g, enquanto no manejo M2 tal valor foi de 59,4 g. Dentre as 
cultivares analisadas para referida variável, observou-se um resultado 
superior para a cultivar OGR 326 quando comparada à AF 1743.

Palavras-chave: Lactuca sativa, horticultura, manejo de água, 
evapotranspiração.

ABSTRACT
Irrigation management for growing lettuce in greenhouse

The determination of the water consumption is fundamental 
for the correct management of irrigated crops. The development 
of two lettuce cultivars (AF 1743 and OGR 326) was determined, 
when cultivated in a protected environment under two irrigation 
management methods: water consumption determined by the 
tensiometry (M1) and water consumption determined by evaporation 
of water in the reduced pan (M2), which were installed inside the 
protected environment. There was significant interaction among the 
imposed treatment and the cultivars of lettuce studied, for the fresh 
weight of the roots of the plants. The use of tensiometry promoted 
superior performance for the analyzed production variables as 
observed in the fresh weight of the aboveground part, with an 
overall average of 145.0 g, whereas for the management M2 the 
overall average was 59.4 g. For this variable, among the cultivars a 
superior result was obtained for the cultivar OGR 326 in comparison 
to AF1743.

Keywords: Lactuca sativa, horticulture, water management, 
evapotranspiration .
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Apesar da importância do cultivo em 
ambiente protegido para a olericultura 
brasileira, ainda são insuficientes os 
resultados de pesquisa que subsidiem 
o aproveitamento do potencial dessa 
tecnologia nas diferentes regiões cli-
máticas do país, especialmente no que 
tange ao adequado manejo da irrigação 
(Santos & Pereira, 2004). Este, por sua 
vez, permite o uso racional da água 
de irrigação e a obtenção de maiores 
produtividades com qualidade superior, 
especialmente para as cultivares de alta 
capacidade produtiva.

O manejo da irrigação, sob con-
dições de ambiente protegido, pode 
basear-se em fatores do solo, do clima 
e da planta. O emprego isolado de 
sensores de solo, tanto para indicar o 
momento quanto para quantificar o vo-
lume de água a aplicar, surge como uma 
alternativa viável, com baixo custo e 

relativa praticidade (Figueiredo, 1998). 
Todavia, o monitoramento agroclimáti-
co no interior de ambientes protegidos 
enfrenta dificuldades em decorrência 
do espaço reduzido para a instalação 
de equipamentos. Segundo Fernandes 
et al. (2004), os produtores consideram 
inviável o comprometimento de uma 
área produtiva de aproximadamente 10 
m2 para a instalação de equipamentos 
como o tanque Classe A.

Em ambiente protegido a evapo-
transpiração é em média menor que a ve-
rificada externamente, devido à redução 
da radiação solar e da ação dos ventos. 
Sob tais condições o déficit de vapor 
d’água é menor, afetando o crescimento 
e a produção indiretamente, através da 
influência na temperatura foliar, con-
dutância estomatal e, especialmente, 
redução na área foliar, uma vez que a 
transpiração é também responsável pelo 
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transporte de nutrientes para as folhas e 
outros órgãos, através da seiva do xilema 
(Cockshull, 1998).

Em métodos baseados na estimativa 
da evapotranspiração, as necessidades 
hídricas da cultura são expressas me-
diante a taxa de evapotranspiração (ET) 
em mm/dia ou mm/período. A ET está 
relacionada à demanda evaporativa do 
ambiente, que pode ser expressa pela 
evapotranspiração de referência (ETo), 
como forma de predição do efeito do cli-
ma sobre o consumo de água da cultura 
(Doorenbos & Kassan, 2000).

Os tanques de evaporação têm sido 
estudados para quantificar indiretamente 
a demanda evaporativa do ambiente 
(Buriol et al., 2001; Vásquez et al., 
2005; Koetz et al., 2006), nos quais a 
evapotranspiração é determinada multi-
plicando-se a evaporação do tanque por 
um coeficiente de correção (coeficiente 
do tanque, doravante denominado Kp) 
a ser determinado para as condições 
locais, de acordo com Doorenbos & 
Kassam (2000). Tem-se adotado tanques 
de evaporação com dimensões reduzidas 
como alternativa para estimativa da eva-
potranspiração devido à alta eficiência, 
menores dimensões, apresentando me-
nor custo e à maior facilidade no manejo 
pelos agricultores (Menezes Junior et 
al., 1999).

Para a determinação do Kp, levam-
-se em consideração dados climáticos 
no interior do ambiente protegido, 
como umidade relativa e velocidade do 
vento, como referenciados na equação 
de regressão de Snyder (1992). Contu-
do, existem recomendações do uso do 
Kp com valor pre-determinado igual a 
1,0, como descrito por Evangelista & 
Pereira. (2003).

Esse trabalho teve o objetivo de 
avaliar o comportamento produtivo de 
duas cultivares de alface em ambiente 
protegido, sob dois métodos de manejo 
de água de irrigação, nas condições de 
clima semi-árido.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em 
ambiente protegido no Departamento de 
Tecnologia e Ciências Sociais da Uni-
versidade do Estado da Bahia, município 

de Juazeiro (9º25’10”S; 40º29’15”W; 
368 m de altitude), entre 25 de agosto e 
03 de novembro de 2008.

O clima, segundo a classificação de 
Köeppen-Geiger, é do tipo semi-árido 
(BSwh), com valores médios anuais de 
precipitação de 542 mm, temperatura 
anual de 28ºC e umidade relativa do ar 
de 65%.

O delineamento estatístico utili-
zado foi o inteiramente casualizado, 
em esquema de parcelas subdivididas, 
com dez repetições por tratamento, 
constituídos  de dois manejos de irri-
gação (M1 e M2) nas parcelas e duas 
cultivares de alface (AF 1743 e OGR 
326) nas subparcelas. Os tratamentos 
referentes ao manejo de irrigação foram 
reposição de água de irrigação deter-
minado pelo método de tensiometria 
ao atingir a tensão de 30 kPa (M1); e 
reposição de água determinado com 
base em leituras de evaporação no 
tanque reduzido no interior da casa de 
vegetação adotando-se o Kp= 1,0 (M2).

As mudas da alface foram produzi-
das em bandejas de poliestireno expan-
dido, com 200 células, sendo utilizado 
um substrato comercial, ao qual foram 
adicionados 60 g do adubo fosfato 
de rocha de Irecê (18% P2O5), sendo 
transplantadas para local definitivo após 
38 dias da semeadura. Na adubação de 
plantio em local definitivo, foram utili-
zados 90 kg ha-1 de uréia (45% de N), 
555 kg ha-1 do adubo fosfato de rocha 
de Irecê (18% de P2O5) e 133 kg ha-1 de 
nitrato de potássio (60% de K2O). Em 
cobertura, foram aplicados por vez, 44 
kg ha-1 de uréia (45% de N), aos 10 e 20 
dias após o transplantio.

As mudas foram acondicionadas 
em vasos plásticos, com dimensões de 
20 cm de altura, diâmetro de 21 cm e 
volume de 4,5 L. O substrato utilizado 
foi composto por uma mistura de dois 
solos, adicionada ao esterco de caprino 
na proporção de 3:1, resultando numa 
densidade total de 1,43 g cm-3 e carac-
terizado como de textura média.

A análise química do substrato para 
a condução do experimento apresentou: 
pH (H2O)= 7,3; K+= 0,56 cmol dm-3; 
P= 45,0 mg dm-3; Ca= 9,0 cmol dm-3; 
Mg= 2,8 cmol dm-3; Na= 0,13 cmol 
dm-3; Al= 0,0%; M.O.= 1,05; T= 12,66; 
V%= 98,64.

Para o manejo M1, determinou-
-se o teor de água no solo sob tensões 
variadas, utilizando-se um recipiente 
plástico de dez litros e uma bateria de 
três tensiômetros inseridos no substrato 
acondicionado no mesmo. Inicialmente 
foi feita a saturação do solo por ascensão 
capilar, imergindo o recipiente plástico 
em bandeja contendo água, em valores 
próximos ao equilíbrio dinâmico entre 
potencial gravitacional e matricial. O 
mesmo foi pesado, quando então se 
iniciou a mensuração das tensões e teor 
volumétrico de água, através do uso 
de um tensiômetro digital de punção e 
balança com precisão de 0,01 g.

Esses dados coletados permitiram 
a elaboração da curva de retenção, 
confeccionada a partir de uma equação 
logarítmica (Figura 1), com valores ini-
ciais de tensão de 10 KPa (capacidade 
de campo-Cc) até a tensão de 40 KPa. 
Para o manejo por tensiometria, após o 
transplante de mudas, foram instalados 
quatro tensiômetros em vasos escolhi-
dos aleatoriamente, depois da saturação 
em ambiente protegido. A tensão inicial 
adotada foi de 10 kPa, correspondente 
à Cc e a de reposição, de 30 kPa para 
indicar o momento de irrigar. O preparo 
e instalação dos tensiômetros foram fei-
tos de acordo com as recomendações de 
Marouelli (2008), mantidas as mesmas 
condições de densidade e composição 
do substrato, além da profundidade de 
inserção dos tensiometros, viabilizando 
o uso da curva característica obtida na 
fase anterior.

O minitanque utilizado foi con-
feccionado em PVC, apresentando 
dimensões de 50 cm de diâmetro e 39 
cm de profundidade. A pintura interna 
e externa foi feita com tinta látex prata, 
e o tanque assentado em estrado de ma-
deira com dimensões de 0,8 x 0,8 m a 
13 cm acima da superfície do solo. Sua 
colocação se deu na porção mediana do 
ambiente protegido, uma casa de vege-
tação construída no sentido leste-oeste, 
em estrutura de madeira e dimensões 
de 10,2 x 7,2 m e pé-direito de 2,13 m, 
coberta com filme de polietileno preto 
com 75% de sombreamento, de acordo 
com procedimento utilizado por Paula 
et al. (2005), para a instalação do tanque 
Classe A.

No manejo M2, os dados de evapora-
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ção foram coletados em leituras diárias 
às 7:00 h da manhã, com um parafuso 
micrométrico instalado no mini tanque.

O coeficiente adotado para o mini 
tanque, doravante denominado simples-
mente como kp, igual a 1,0 (um), foi o 
recomendado por Lopes Filho (2002), 
citado por Evangelista & Pereira (2003).

A quantidade da água de irrigação 
para aplicação em mL, no tratamento 
M2 foi determinada a partir do conhe-
cimento da evapotranspiração real (ETR 
em mm), obtida de acordo com a fase 
fenológica da cultura. Para a aplicação 
utilizou-se uma proveta de 500 mL, 
calculando-se o volume a ser aplicado 
de acordo com a área do vaso e a ETR: 
Vol= 1000 x Av x ETR, em que Vol= 
Volume de água a ser aplicado, em mL; 
ETR= evapotranspiração real, em mm (1 
mm = 1 L/m2); Av= Área da superfície 
do vaso, em m2.

O manejo cultural da alface foi feito 
de acordo com as recomendações de 
plantio para a região, sendo a colheita 
das plantas realizada trinta dias após 
o transplante, avaliando-se as carac-
terísticas: massa fresca da parte aérea 
(MFPA), massa seca da parte aérea 
(MSPA), massa fresca de raízes (MFR), 
massa seca de raízes (MSR) e diâmetro 
de rosetas (DR), representadas pela mé-
dia de dez plantas. A eficiência do uso da 
água foi determinada pela relação entre 
a produtividade da massa fresca da parte 
aérea (MFPA) e quantidade de água apli-
cada através da irrigação, como descrito 
por Doorenbos & Kassam (2000).

A análise estatística dos resultados 
foi realizada por meio da análise de va-
riância dos dados (teste de F) e da com-
paração de médias de tratamentos entre 
si (teste de Tukey, 5% de probabilidade).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados de evapotranspiração de 
referência (ETo) estimados a partir dos 
valores de evaporação do minitanque 
no período de condução do experimento 
totalizaram 130,14 mm no manejo de 
irrigação M2, correspondendo a 64,42% 
daqueles encontrados a partir dos dados 
de evaporação do tanque Classe A em 
ambiente externo (202,0 mm). Estes re-
sultados demonstram que os valores da 

evapotranspiração de referência foram 
maiores em campo aberto, corroborando 
com informações obtidas por Fernandes 
et al. (2004). Isto se deve ao fato de a 
velocidade do vento e a radiação solar 
incidente serem maiores fora da casa de 
vegetação do que no interior da mesma 
(Martins et al., 1994), podendo levar 
a um consumo hídrico das espécies 
cultivadas em ambiente protegido entre 
20 e 40% inferior àquele observado ao 
cultivo em céu aberto.

Para o manejo M1, baseado na ten-
siometria, a lâmina total de irrigação 
correspondeu a 280 mm enquanto que 
para o manejo M2 esse valor foi de 
130,14 mm indicando um consumo de 
46,48% desse manejo, quando compara-
do ao M1. Estes resultados demonstram 
que o uso do minitanque, para as condi-
ções experimentais, subestimou a neces-
sidade de reposição de água das plantas 
de alface, induzindo o déficit hídrico. 
Para Doorenbos & Kassam (2000), a 
predição da evapotranspiração máxima 
(ETm) a partir da evapotranspiração de 
referência (ETo), através dos tanques de 
evaporação, podem resultar em erro que 
varia de 10 a 20%, afastando a evapo-
transpiração real (ETr) da evapotranspi-
ração máxima. Tal subestimativa pode 
dever-se à área exposta e profundidade 
do tanque, associadas à inexistência de 
coeficientes de cultivo específicos para 
a região e para as cultivares avaliadas. 
Para a região do Vale do São Francisco 
não existem referências de uso de tan-
ques reduzidos para estimativa da eva-
potranspiração de cultivo em ambiente 

protegido; assim, optou-se por tanque 
de dimensões superiores àquelas utili-
zadas em outras regiões do país, como 
forma de aproximar as leituras obtidas 
daquelas do tanque Classe A.

A exposição de plantas ao estresse 
hídrico, por sua vez, induz ao declínio 
do potencial de água na folha, da con-
dutância estomática e do fluxo de CO2, 
podendo representar um impacto adver-
so sobre o acúmulo de fotoassimilados 
e produtividade, como observado por 
diversos autores em beterraba açucareira 
(Tognetti et al., 2003), feijão (Paiva et 
al., 2005; Selen et al., 2008) e milho 
(Payero et al., 2008). Ainda sob tais 
condições, tem-se observado elevação 
na concentração de ácido abscísico 
(ABA) no xilema em feijão (Oliveira et 
al., 2002) e laranja pêra (Gomes et al., 
2004). Sob estresse hídrico, diferentes 
espécies podem apresentar mecanismos 
de sobrevivência que podem incluir 
variações nas respostas estomáticas, 
ajuste osmótico e maior movimento de 
fotoassimilados para as raízes (Jaimez 
et al., 1999), com consumo de energia 
metabólica, podendo afetar a produção 
de plantas e sua qualidade comercial.

Por outro lado, a eficiência de uso de 
água (Ea) indica valores de 136,29 kg/
ha/mm para o manejo M1 e 120,11 kg/
ha/mm para o manejo M2. Andrade Jú-
nior (1992) obteve uma função linear de-
crescente entre níveis de água aplicados 
com base em tanque Classe A e Ea em 
cultivar de alface americana, mostrando 
que os tratamentos com maior lâmina 
aplicada tenderam a apresentar menor 

Figura 1. Curva de retenção de água (water retention curve). Juazeiro, UNEB, 2008.
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Ea, resultado não observado nesse ex-
perimento para as cultivares estudadas.

Houve efeito de interação entre os 
diferentes manejos de água utilizados e 
as cultivares de alfaces estudadas, para 
a massa fresca das raízes (Tabela 1). 
A reposição de água pelo manejo M1 
(tensiometria) promoveu uma maior 
produção de biomassa de raízes, com 
médias de 71,4 e 30,1 gramas para as 
cultivares AF 1743 e OGR 326, respec-
tivamente (Tabela 1). Silva et al. (1998), 
afirmam que hortaliças cultivadas em 
ambiente protegido e manejadas por 
gotejamento, de modo geral, apresentam 
melhor desempenho quando submetidas 
a tensões da água no solo mais próximas 
à capacidade de campo, isto é, entre 10 
e 30 kPa. Através da análise isolada 
das cultivares dentro de cada manejo 
de água, constatou-se comportamento 
superior da cv. AF 1743, significativa-
mente a 5% de probabilidade, quando 
comparada com a cv. OGR 326, nos 
dois métodos de irrigação para a massa 
fresca das raízes (Tabela 1).

Santos & Pereira (2004), estudando 
diferentes tensões de água no solo, 
observaram que há fortes evidências de 
haver uma redução na altura das plantas 
em intervalos estudados de 15 a 89 kPa, 
sugerindo que quanto mais próximo à 
tensão correspondente à capacidade de 
campo, mais altas são as plantas de alfa-
ce. No mesmo trabalho, a matéria fresca 
da parte comercial (MFPC) das plantas 
apresentou resposta linearmente inversa 
ao aumento da tensão, com a obtenção 
dos melhores resultados na tensão de 15 

kPa. Já com relação ao teor de matéria 
seca da parte comercial (TMSPC), este 
aumentou linearmente com o aumento 
da tensão.

Para o manejo M2, a cv. AF 1743 
apresentou também melhor performance 
em relação a OGR 326, diferindo desta 
ao produzir em média 49,3 g de massa 
fresca de raízes, contra 26,6 g produzida 
pela segunda cultivar (Tabela 1).

Para a massa fresca da parte aérea, 
não houve efeito de interação entre os 
dois fatores estudados. Isoladamente o 
manejo M1, proporcionou um maior 
incremento de massa fresca da parte 
aérea para as cultivares de alface, com 
média geral de 145,0 g, enquanto que 
o manejo M2 apresentou valor 59,4 g 
(Tabela 1). Com relação às cultivares, 
a cv. OGR 326 apresentou maior massa 
fresca da parte aérea, com 107,4 g, sendo 
tal atributo o mais importante a ser con-
siderado na qualidade do produto final.

Andrade Júnior et al. (1992), ana-
lisando os efeitos de quatro níveis de 
irrigação baseados na evaporação do 
Tanque Classe A (ECA) (0,5; 0,75; 1,0 
e 1,25) aplicados por microaspersão 
em alface, constataram que a matéria 
fresca da "cabeça" e a produtividade 
apresentaram resposta quadrática, tendo 
alcançado os valores máximos de 184 
g e 23,67 t ha-1, respectivamente, com 
o nível de irrigação correspondente a 
75% da ECA. Os resultados relativos à 
eficiência  do uso de água revelaram res-
posta linear decrescente com o aumento 
dos níveis de irrigação, significando que 
a cultura responde melhor à aplicação de 

pequenas lâminas de irrigação, porém 
com alta frequência.

Para a variável massa seca da parte 
aérea, os efeitos dos fatores, cultivares e 
manejos de água, foram independentes. 
O manejo M1, foi o que proporcionou 
maior massa seca de parte aérea, com 
média de 10,66 g, enquanto o manejo 
M2 apresentou plantas com 7,32 g de 
massa seca da parte aérea (Tabela 1).

Quando se analisou o diâmetro de 
rosetas, novamente a cultivar AF 1743, 
suplantou a OGR 326, com formação 
de rosetas com 34,09 cm e 32,32 cm 
de diâmetro médio respectivamente 
(Tabela 1). Quanto aos manejos de água 
avaliados, relacionados ao diâmetro 
formado, percebe-se que o manejo M1 
induziu a formação de rosetas maiores.

Hamada (1993), objetivando anali-
sar a resposta da alface à aplicação de 
diferentes lâminas de irrigação baseadas 
na evaporação de um Tanque Classe A 
(ECA) (0,6; 0,8; 1,0 e 1,2) utilizando 
irrigação por gotejamento, verificou 
que os melhores resultados de produti-
vidade e produção de plantas de melhor 
qualidade comercial foram obtidos 
com a aplicação do nível de irrigação 
equivalente a 1,2 vezes a evaporação 
do Tanque Classe A. Entretanto, a maior 
eficiência do uso de água foi obtida no 
tratamento com a menor lâmina de irri-
gação aplicada (0,6 da ECA).

Pode-se concluir que, nas condições 
experimentais avaliadas, o manejo de 
água por tensiometria promoveu melhor 
desempenho para as variáveis analisadas 

Tabela 1. Resultados médios de massa fresca de raízes (MFR); massa fresca da parte aérea (MFPA); massa seca da parte aérea (MSPA); 
massa seca de raízes (MSR) e diâmetro de roseta (DR) de cultivares de alface, submetidas a diferentes manejos de água (average results of 
fresh weigh of roots (MFR); fresh weight of aboveground part (MFPA); dry weight of aboveground part (MSPA); dry weight of roots (MSR) 
and head diameter (DR) of lettuce cultivars, submitted to different water regimes). Juazeiro, UNEB, 2008.

Manejos de água
MFR (g)

MFPA (g) MSPA (g) MSR (g) DR (cm)
AF 1743 OGR 326

M1 Tensiometria 71,40 aA 30,10 aB 145,00 a 10,66 a 2,35 a 36,42 a
M2 Eto com Kp = 1 49,30 bA 26,60 aB 59,40 b   7,32 b 1,80 a 29,99 b
CV (%)   15,61  16,30 77,75    8,3
Cultivares
AF 1743 97,00 b 10,00 a 3,47 a 34,09 a
OGR 326   107,40 a 7,97 b 0,66 b 32,32 b
CV (%)   14,02 17,78 72,47   7,27

Média seguidas de mesma letras minúsculas nas colunas e maísculas nas linhas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de proba-
bilidade (means followed by same capital letters in lines and lower case letters in columns, are not different by the Tukey test, p<0.05).
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e maior eficiência no uso da água. A 
cultivar OGR 326, apresentou compor-
tamento superior para a produção de 
massa fresca de parte aérea.
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No final da última década, a qua-
lidade do alimento passou a ser 

considerada fator de segurança alimentar 
e nutricional, sendo relacionada não só 
à produção do alimento em quantidade 
suficiente e acesso garantido, mas tam-
bém à promoção do estado de saúde 
daqueles que o consomem. Surge, 
portanto, a compreensão de que não há 
segurança alimentar se o consumidor 
não dispuser de produtos sem agentes 
que possam oferecer risco à sua saúde, 
sob a forma de contaminação química 
ou biológica (Nardin et al., 1997).

Na produção orgânica de hortaliças, 
o agricultor é obrigado a não utilizar 
agrotóxico e fertilizante químico de alta 
concentração e solubilidade, e utilizar 
tecnologias (princípios e processos) 

SILVA EMNCP; FERREIRA RLF; ARAÚJO NETO SE; TAVELLA LB; SOLINO AJS. 2011. Qualidade de alface crespa cultivada em sistema orgânico, 
convencional e hidropônico. Horticultura Brasileira 29: 242-245.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade da alface do 

grupo crespa, cv. Vera, em sistemas de cultivo orgânico, convencional 
e hidropônico em Rio Branco-AC. O experimento foi conduzido em 
julho de 2009. As amostras dos sistemas, convencional e hidropônico 
(3 marcas comerciais), foram escolhidas aleatoriamente nos super-
mercados do município de Rio Branco, no mesmo dia de coleta da 
alface produzida em sistema orgânico. A alface orgânica, produzida na 
área experimental do Setor de Agricultura Ecológica da Universidade 
Federal do Acre (UFAC), em Rio Branco, foi cultivada em estufa, 
sob plantio direto utilizando folhas de bambu como cobertura do 
solo, e adubada com composto orgânico (17 t ha-1 em base seca). O 
delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, com cinco tra-
tamentos e quatro repetições compostas por três plantas. As amostras 
foram lavadas, cortadas e processadas com folha e caule, para obter o 
suco. Logo após foram determinados os teores de sólidos solúveis e 
a concentração de nitrato e ácido ascórbico. As três marcas de alface 
hidropônica apresentaram maior teor de nitrato e menor concentração 
de sólidos solúveis e ácidos ascórbico, enquanto a alface orgânica 
apresentou qualidade superior, com baixa concentração de nitrato e 
maior teor de ácido ascórbico.

Palavras-chave: Lactuca sativa L., nitrato, alimento orgânico.

ABSTRACT
Quality of looseleaf lettuce in organic, conventional and 

hydroponic crop in Rio Branco State, Brazil

The aim of this work was to evaluate the quality of the looseleaf 
lettuce group, cv. Vera, in organic, conventional and hydroponic crop 
in Rio Branco, Acre State, North Brazil. The experiment was carried 
out in July 2009, at the Universidade Federal do Acre. The samples 
of the conventional and hydroponic (three trademarks) systems were 
obtained randomly in supermarkets in Rio Branco, in the same day 
of harvest of the lettuce produced in the organic system. The organic 
lettuce grown in the experimental area was cultivated in a greenhouse, 
under no-tillage and mulching of bamboo leaves, and fertilized with 
organic compost (17 t/ha on a dry base). The experimental design 
was completely randomized with five treatments and four replications 
composed of three plants each. The samples were washed, cut and 
processed, including leaves and stems to obtain the juice and soon 
after the soluble solids contents and the concentration of nitrate and 
ascorbic acid were determined. The three trademarks of hydroponic 
lettuce had higher nitrate content and lower concentration of soluble 
solids and ascorbic acid, while the organic lettuce had higher quality, 
with low concentration of nitrate and higher ascorbic acid content.

Keywords: Lactuca sativa L., nitrate, organic food.
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conservacionistas (Brasil, 2010). Esse 
sistema de produção, além de não pre-
judicar o meio ambiente, gera produtos 
mais valorizados no mercado por serem 
alimentos de qualidade superior (Souza 
& Resende, 2006), utilizando como prá-
ticas agrícolas biofertilizantes, compos-
to e outros adubos orgânicos, defensivos 
alternativos (caldas, óleos e extratos na-
turais), cultivos consorciados, adubação 
verde, rotação de culturas, plantio direto, 
e variedades tolerantes e adaptadas.

Um produto orgânico é muito mais 
que um alimento sem agrotóxicos e 
sem aditivos químicos, visto que é o 
resultado de um sistema de produção 
agrícola que busca manejar, de forma 
equilibrada, o solo e os demais recursos 
naturais (água, plantas, animais, inse-

tos), conservando-os a longo prazo e 
mantendo a harmonia desses elementos 
entre si e os seres humanos (Kathounian, 
2001). Por isso, um produto orgânico 
não deveria ser visto apenas como uma 
oportunidade de mercado (Primavesi, 
2001).

Por não usar adubos químicos de 
alta solubilidade e alta concentração, 
como os adubos nitrogenados (uréia, 
nitratos de cálcio, sulfato de amônio), 
potássicos (cloreto de potássio) e 
fosfatados (superfosfato simples ou 
triplo), os alimentos orgânicos são mais 
fibrosos e possuem maior concentração 
de matéria seca. Por isso, além da qua-
lidade superior, ao comprar alimento 
orgânico, o consumidor estará levando 
uma quantidade maior de nutrientes 
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(Souza & Resende, 2006).
Atualmente, o consumidor está mais 

consciente em consumir alimentos com 
propriedades funcionais, como as frutas 
e hortaliças (Mattos et al., 2009). Porém, 
78% de alguns tipos de frutas e hortaliças 
podem conter alto índice de contamina-
ção por agrotóxicos (Gorenstein , 2004), 
sendo a alface, vagem, repolho, pêssego 
e melão alguns dos principais alimentos 
afetados por princípios ativos tóxicos 
não registrados. Além da contamina-
ção por agrotóxicos, as plantas podem 
ter sua composição química alterada, 
como, por exemplo, a concentração de 
nitratos (carcinogênico). Cometti et al. 
(2004) revelam que a concentração de 
nitrato em plantas de alface produzidas 
em hidroponia é até 7,2 vezes maior que 
no sistema orgânico. Existe registro de 
teores de nitrato em alface hidropônica 
de até 11.600 mg kg-1 de massa fresca 
(Darolt, 2003).

O nitrato pode tornar-se tóxico ao 
seres vivos quando reduzido a nitrito 
que, por sua vez, no ambiente ácido 
do estômago reage com certas aminas, 
provenientes de várias fontes, incluindo 
o próprio alimento, dando origem a 
nitrosaminas, os quais são compostos 
cancerígenos, teratogênicos e mutagêni-
cos (Maynard et al., 1976).

A alface tem grande importância 
na alimentação e na saúde humana 
destacando-se, principalmente, como 
fonte de vitaminas e sais minerais, e 
por constituir-se na mais popular hor-
taliça folhosa. Esse valor se deve não 
só ao sabor e qualidade nutritiva, como 
também pela facilidade de aquisição, 
produção durante o ano todo e baixo 
custo (Oliveira et al., 2004). Além disso, 
as alfaces são ricas em folato e contêm 
uma quantidade útil de betacaroteno, 
além de vitamina C, potássio e certos 
fitoquímicos, como os flavonóides e 
lactucina (Collins, 2004). Porém, a segu-
rança alimentar é tão importante quanto 
a composição de nutrientes encontrados 
nos alimentos, os quais devem ser livres 
de toda e qualquer substância química, 
natural ou contaminante causador de 
danos à saúde do consumidor (Chitarra 
& Chitarra, 2005).

O objetivo deste trabalho foi avaliar 
a qualidade da alface do grupo crespa, 
cv. Vera, em sistemas de cultivo orgâni-

co, convencional e hidropônico em Rio 
Branco, Acre.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em 
julho de 2009, na Unidade de Tecnologia 
de Alimentos da Universidade Federal 
do Acre. Foram avaliadas alfaces do 
grupo crespa, cv. Vera de três sistemas 
de cultivo: orgânico, hidropônico e 
convencional.

Do sistema hidropônico foram testa-
das três marcas do mercado, codificadas 
como A, B e C. As alfaces cultivadas em 
sistemas convencional e hidropônico 
foram obtidas aleatoriamente nos super-
mercados no município de Rio Branco-
-AC, em 06 de julho de 2009, logo após 
a entrega pelos fornecedores das lojas, 
encaminhadas imediatamente para a 
Unidade de Tecnologia de Alimentos 
da Universidade Federal do Acre, e 
condicionadas em refrigerador a 8ºC.

A alface do sistema orgânico foi cul-
tivada em estufa sobre plantio direto uti-
lizando folhas de bambu como cobertura 
morta (mulching), com adubação de 17 
t ha-1 de composto orgânico, e irrigação 
por aspersão com lâmina de 6 mm dia-1. 
Foram colhidas no mesmo dia da coleta 
da alface hidropônica e convencional e 
acondicionadas em refrigeração a 8ºC.

No dia seguinte, as amostras (folhas 
e caule) foram lavadas, cortadas em 
pedaços (picadas) e processadas em 
uma centrífuga com potência de 650 w, 
através de microtrituradores que facili-
tam o processo, mantendo separados os 
resíduos do suco do vegetal.

O suco foi analisado através dos 
teores de sólidos solúveis (0Brix), ácido 
ascórbico e teor de nitrato. O teor de 
sólidos solúveis foi determinado através 
da leitura direta em refratômetro digital, 
com compensação automática de tem-
peratura. O teor de ácido ascórbico foi 
determinado de acordo com as normas 
analíticas do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 
1985).

A concentração de nitrato foi deter-
minada através de 1 g de amostra do suco 
vegetal, misturada a 25 ml de etanol a 
80%, e filtrada em papel de filtragem 
rápida. O filtrado foi transferido para o 
funil de separação, onde foi adicionado 

igual volume de clorofórmio, agitado 
suavemente, e deixado em repouso por 
40 minutos para a completa separação. 
A fração apolar foi descartada e a polar 
foi recolhida, completada a 25 ml com 
etanol a 80%, e recolhida para as deter-
minações (Fernandes, 1974).

O nitrato foi determinado a partir 
do kit de teste “Vacu-vials” para nitrato 
(K-6903 N-NO3), em que ocorre a redu-
ção do nitrato em nitrito através do uso 
de cádmio. Em solução acidificada, o 
nitrito diazotiza com uma amina aromá-
tica primária e se liga a outra molécula 
orgânica para produzir um “azo dye” de 
coloração intensa. A coloração resultan-
te tem intensidade de cor em proporção 
direta com a concentração de nitrato na 
amostra. A leitura foi feita em espectro-
fotômetro (modelo V-2000) a 470 nm.

O modelo estatístico utilizado foi 
em delineamento inteiramente casua-
lizado, com cinco tratamentos e quatro 
repetições. Os dados foram submetidos 
à análise de variância e, ao se observar 
a significância do teste F, a 5% de pro-
babilidade do erro, utilizou-se o teste de 
Tukey, ao nível de 5% de probabilidade, 
para a comparação das médias.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Houve efeito dos sistemas de cultivo 
nos teores de sólidos solúveis, ácido 
ascórbico e nitrato nas folhas de alface, 
encontrando-se o maior teor de ácido 
ascórbico e o menor teor de nitrato na 
alface orgânica (Tabela 1).

O teor de sólidos solúveis foi seme-
lhante na alface produzida em sistema 
orgânico e convencional, e ambos 
apresentaram teores superiores que as 
alfaces das três marcas de hidropônicos.

A concentração de nitrato encontra-
da nas plantas de alface produzidas no 
sistema orgânico foi 41,3% menor que 
no sistema convencional, e 3,7 a 4,8 ve-
zes menor que no sistema hidropônico. 
Na literatura, encontram-se relatos de 
teores de nitrato em alface maiores que 
os encontrados neste trabalho. Cometti 
et al. (2004) revelam que a concen-
tração de nitrato em plantas de alface 
produzidas em hidroponia é até 7,2 
vezes maior que no sistema orgânico. 
Miyazawa et al. (2001), comparando 
o sistema orgânico, o convencional e o 
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hidropônico, mostraram que o teor de 
nitrato nas folhas de alface variou entre 
250 e 11.600 mg/kg, sendo que as folhas 
com menor concentração de nitrato fo-
ram aquelas cultivadas em sistema de 
produção orgânico.

Os principais fatores fisiológicos 
responsáveis pelo acúmulo de nitrato 
em hortaliças são a capacidade de re-
dução do NO3

- e o consumo de luxo. 
Assim o estado de estresse causado pela 
temperatura, luminosidade e seca reduz 
a capacidade de redução do NO3

-. O au-
mento da disponibilidade de NO3

- ocorre 
do sistema orgânico para o hidropônico 
(Cometti et al., 2004; Cavarianni et al., 
2008). No cultivo de alface em sistema 
hidropônico, o fertilizante nitrogenado 
é fornecido principalmente na forma de 
nitrato dissolvido na água, fato que faci-
lita a absorção pela raiz, de quantidades 
muito acima da capacidade da planta de 
metabolizá-lo totalmente, acumulando, 
assim, o excedente no tecido vegetal 
(Fernandes et al., 2002).

De acordo com a FAO, o índice 
de máxima ingestão diária admissível 
(IDA) de nitrato é de 5 mg/kg de peso 
vivo, e 0,2 mg/kg de nitrito. Assim, a 
produção orgânica de alface atende a 
um dos princípios explícitos pela lei 
brasileira para produção dos alimentos 
orgânicos, a Lei nº 10.831, de 23 de 
dezembro de 2003 que, em seu artigo 
primeiro, parágrafo primeiro, e inciso 
1, estabelece “...a oferta de produtos 
saudáveis isentos de contaminantes 
intencionais” (Brasil, 2010).

Os teores de ácido ascórbico variaram 

de 26,4 mg/100g em sistema hidropôni-
co, a 42,9 mg/100g em sistema orgânico 
(Tabela 1). Esta variação encontra-se 
dentro do padrão para alface, que varia 
sensivelmente em relação à prática de 
cultivo (Freire et al., 2009).

O menor teor de vitamina C encon-
trado na alface cultivada em sistema 
hidropônico se deve ao N prontamente 
disponível na solução aquosa, o que 
facilita a absorção deste pela planta. Se-
gundo Lee & Kader (2000), a crescente 
aplicação de fertilizantes nitrogenados 
tende a diminuir o teor de ácido ascór-
bico na maioria da hortaliças. A maior 
disponibilidade de nitrogênio implica 
em aumento da síntese de proteínas 
e carboidratos e, consequentemente, 
menor uso de fotoassimilados na pro-
dução de compostos do metabolismo 
secundário, como ácido ascórbico 
(Ramos, 2006). Além disso, deve-se 
considerar também o aumento da área 
foliar da planta proporcionado pela adu-
bação nitrogenada, de forma a reduzir 
a intensidade luminosa no dossel e a 
produção de ácido ascórbico nas partes 
sombreadas, principalmente no sistema 
hidropônico onde esse nitrogênio é mais 
disponível (Ramos, 2006).

O teor de sólidos solúveis foi maior 
na alface do sistema convencional (4%) 
que não diferiu estatisticamente do cul-
tivo orgânico (3,5%), e este não diferiu 
do hidropônico, visto que variaram entre 
2,9 e 3% (Tabela 1).

Alguns autores consideram o teor de 
sólidos solúveis como um importante 
atributo para previsão do tempo de vida 

útil pós-colheita da alface (Varoquaux et 
al., 1996). Assim, quanto maior o teor 
de sólidos solúveis da alface recém-
-colhida, maior o período em que sua 
qualidade pode ser preservada, muito 
embora esta não seja uma característica 
de qualidade para alface, pois o consu-
midor não espera saborear uma alface 
adocicada, ao contrário da expectativa 
de saborear uma fruta típica de sobre-
mesa, por exemplo.

De acordo com os resultados deste 
experimento conduzido no Acre, a 
alface cultivada em sistema orgânico 
apresentou qualidade superior, com 
menor concentração de nitrato e maior 
concentração de ácido ascórbico, em 
comparação ao sistema convencional e 
hidropônico.
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Rocket salad (Eruca sativa L.) is 
an annual herbaceous plant of 

the family Brassicaceae. It is a leafy 
vegetable, rich in protein, vitamins A 
and C, omega 3 fatty acids, mineral salts, 
calcium, iron, sulfur and potassium 
(Filgueira, 2003). Vegetables require 
high quantities of nutrients in a short 
time, thereby being nutritionally 
demanding (Coutinho et al., 1993). 
Because it is a leafy vegetable, the 
fertilizing of rocket salad with N is very 
important for it to produce leaves of 
good quality, stimulating the vegetative 
development of the plant, which in turn 
promotes greater gain of dry mass and 
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salad fertilized with controlled-release nitrogen fertilizers and urea. Horticultura Brasileira 29: 246-249.
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ABSTRACT
Controlled-release nitrogen fertilizers enhance crop productivity 

and decrease nitrogen loss through volatilization and leaching. This 
study aimed at determining the effect of nitrogen treatments provided 
by controlled-release nitrogen fertilizers and urea. The following 
fertilizers were tested: 1 (agricultural urea), 2 (ammonium sulfonitrate 
+ nitrification inhibitor, dimethylpyrazole phosphate (Entec 26®)), 3 
(urea + Kimberlit polymer (Kimcoat N®)) and 4 (urea + NBPT (Super 
N - Agrotain®)). Treatments corresponded to 0, 100, 200, 400 and 800 
kg ha-1 of N with rocket salad grown inside a greenhouse, assessing 
the production of fresh and dry leaf mass as well as levels of foliar 
nitrogen. Doses of different controlled-release nitrogen fertilizers 
showed significant polynomial regressions for the production of 
rocket salad fresh leaf mass and levels of foliar nitrogen, whereby 
Entec 26® did not show significant polynomial regression, considering 
the last parameter evaluated. The production of rocket salad dry leaf 
mass did not display significant linear regressions. The maximal 
production of rocket salad fresh leaf mass was reached at doses of 
600, 490, 765, and 462 kg ha-1 of N with the use of urea, Entec 26®, 
Kimcoat N® and Super N®, respectively.

Keywords: Eruca sativa, coated urea, urease inhibitor.

RESUMO
Produção e teor de nitrogênio foliar em rúcula adubada com 

fertilizantes nitrogenados de liberação lenta e uréia

Os fertilizantes nitrogenados de liberação lenta aumentam a 
produtividade das culturas e diminuem as perdas de nitrogênio por 
volatilização e lixiviação. O objetivo deste trabalho foi determinar, 
no cultivo de rúcula, o efeito de doses de N fornecidas por fertili-
zantes nitrogenados de liberação lenta e pela uréia. Testaram-se os 
fertilizantes: 1 (uréia agrícola), 2 (sulfonitrato de amônio + inibidor de 
nitrificação Dimetil Pirazol Fosfato (Entec 26®)), 3 (uréia + polímero 
Kimberlit (kimcoat N®)) e 4 (uréia + NBPT (Super N - Agrotain®)), 
e as doses de 0, 100, 200, 400 e 800 kg ha-1 de N em rúcula crescidas 
em casa de vegetação, avaliando-se a produtividade de matéria fresca 
de folhas, matéria seca de folhas e os teores de nitrogênio foliar. 
As doses de diferentes fertilizantes nitrogenados de liberação lenta 
mostraram regressões polinomiais significativas para a produção de 
matéria fresca de folhas de rúcula e teores de nitrogênio foliar, sendo 
que neste ultimo parâmetro avaliado, o Entec 26® não obteve regres-
são polinomial significativa. A produção de matéria seca de folhas de 
rúcula mostrou regressões lineares não significativas. As máximas 
produções de matéria fresca de folhas de rúcula foram obtidas com as 
doses de 600 kg ha-1; 490 kg ha-1; 765 kg ha-1 e 462 kg ha-1 de N com 
o uso de uréia, Entec 26®, Kimcoat N® e Super N®, respectivamente.

Palavras-chave: Eruca sativa, uréia revestida, inibidor de urease.

(Recebido para publicação em 30 de dezembro de 2009; aceito em 12 de abril de 2011)
(Received on December 30, 2009; accepted on April 12, 2011)

leaf area (Cavarianni et al., 2008).
The supply of N can occur with 

organic or mineral sources, where urea 
is the main source of N in nitrogen 
fertilizers (Almeida et al., 2007). N 
is a component of a large number of 
compounds in the plant, where it has an 
important role in plant physiology and 
the quality of leafy vegetables, mainly 
with respect to its effect on the level of 
nitrate in the product (Coelho, 2002).

The correct management of N is 
essential for increasing the efficiency 
of its use. Nitrogen is an element that 
is easily lost by leaching, volatilization 
and denitrification in the soil-plant 

system. Thus, the proper management 
of nitrogen fertilizing has been a major 
problem. Therefore, it is necessary to 
determine the most appropriate method 
of application, because this affects 
the behavior of N in the soil and its 
efficiency for the crops. One of the 
alternatives for increasing its efficiency 
is to divide the recommended dose, 
which leads to a significant increase 
in operational costs. However, the 
utilization of sources that show a slow 
or controlled release of the nutrients is 
an option (Lezana & Carrasco, 2002).

Fertilizers with controlled release 
can be classified as slow- or controlled-
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release fertilizers and stabilized 
fertilizers. Slow-release fertilizers show 
low solubility in relation to a reference 
soluble source. Stabilized fertilizers 
contain additives to increase the time of 
their availability in the soil (Cantarella 
& Marcelino, 2008).

Entec 26® is a fertilizer with release 
of about four months, containing 26% N, 
where 7.5% is in the form of NO3

- and 
18.5% in the form of NH4

+, and 13% 
S, covered with wax (Mendonca et al., 
2007). Kimcoat N® is a urea covered 
with three layers of high-charge density 
polymer (Roberto, 2007).

The available inhibitors are classified 
as reagents that interact with sulfhydryl 
groups, hydroxamates and structural 
analogs of urea, which inhibit the action 
of urease, competing for the active 
site of the enzyme. This last group 
includes NBPT [N-(n-butyl)], which is 
an additive that protects the urea applied 
on the surface from degradation and loss 
by volatilization of ammonia. NBPT 
inhibits the enzymatic degradation 
of urea by the action of urease, for a 
period of 10 to 14 days, where it is later 
degraded into its constituent elements, 
N, P and S (Cantarella & Marcelino, 
2008). The commercial formulation 
Super N contains 20% to 25% NBPT 
(Scivittaro et al. 2005).

The aim of this study was to 
determine the production of rocket salad 
and the effect of doses of N contained 
in controlled-release nitrogen fertilizers 
Entec 26®, Kimcoat N® and Super N 
(Agrotain®) compared to the response 
obtained with the application of urea.

MATERIAL AND METHODS

The study was conducted in a 
greenhouse of the Agronomie School and 
Food Engineering of the Universidade 
Federal de Goias (UFG), in the spring 
of 2008. The soil utilized for cultivation 
of rocket salad in pots was characterized 
as eutrophic Red Latosol (Oxisoil). 
Chemical analysis of the soil presented: 
pH= 5.1; H + Al= 3.1 cmolc dm-3; Ca= 
3.3 cmolc dm-3; Mg= 0.7 cmolc dm-3; P= 
4.20 mg dm-3; K= 0.14 cmolc dm-3; sum 
of bases (SB)= 4.14 cmolc dm-3; total 
cations exchange capacity (CTCtotal)=  

7.24 cmolc dm-3; bases saturation (V)= 
57.2%; organic matter (MO)= 1.9 %.

A c o m p l e t e l y  r a n d o m i z e d 
experimental design with a factorial 
scheme of 4x5 (4 sources and 5 doses) 
and three repetitions was used. The 
nitrogen fertilizers utilized were: 1 
(agricultural urea), 2 (ammonium 
sulfonitrate + nitrification inhibitor 
dimethylpyrazol phosphate (Entec 
26®)), 3 (urea + Kimberlit polymer 
(Kimcoat N®)) and 4 (urea + NBPT 
(Super N - Agrotain®)), at doses of 0, 
100, 200, 400 and 800 kg ha-1 of nitrogen 
in the cultivation of rocket salad (Eruca 
sativa). Rocket salad was planted at 
three equidistant points in the pots with 
a capacity of 2 kg of soil, with an inside 
diameter of 18.5 cm. The seedlings were 
thinned out at 15 days after seeding 
(DAS), allowing the growth of one plant 
per pot. Nitrogen fertilizers were added 
to the soil at 20 DAS. Irrigation of rocket 
salad was done with the addition of 250 
mL of water/pot daily.

The rocket salad plants were collect 
at 40 DAS. At this step, the leaves 
were separated from the roots, in order 
to characterize the commercial part. 
Immediately after the collection, the 
fresh mass of the leaves (MFF) was 
determined. After drying in a forced-air 
oven at 60ºC for 32 h, the dry leaf mass 
(MSF) was measured. Finally, nitrogen 
was determined in samples of the dried, 
ground and digested leaves of rocket 
salads, utilizing the distillation-titration 
method for total N in plants described 
by Silva (2009).

The results of the progressive 
increase in concentration of different 
nitrogen fertilizers were submitted to 
analysis of variance and to polynomial 
and linear regressions using the statistics 
software SAS (Statistical Analysis 
System Institute, 1999).

RESULTS AND DISCUSSION

The different doses of controlled-
release nitrogen fertilizers and of urea 
utilized did not significantly affect the 
production of fresh leaf mass (MFF), 
production of dry leaf mass (MSF) or 
foliar levels of nitrogen (foliar N) in the 
cultivation of rocket salad. However, the 

results showed significant regressions 
for MFF and foliar N (Figures 1 and 3).

The productions of fresh leaf mass 
(MFF) for rocket salad as a function 
of dose of controlled-release nitrogen 
fertilizer and of urea showed a quadratic 
behavior (Figure 1). The maximal 
production of MFF for rocket salad was 
7.98 g/pot, obtained at a dose of 600 kg 
ha-1 of N with the use of urea. Entec 26® 
showed a maximal production of 8.59 g/
pot using 490 kg ha-1 of N. Kimcoat N® 
at a dose of 765 kg ha-1 of N yielded a 
maximal production of 9.76 g/pot. Super 
N required a dose of 462 kg ha-1 of N 
to reach a maximal production of MFF 
of 9.23 g/pot. Thus, the production of 
MFF for rocket salad was more efficient 
utilizing controlled-release fertilizers 
compared to the use of urea.

Cont ro l led- re lease  n i t rogen 
fertilizers can increase crop productivity, 
besides reducing the application of 
N, divided in this crop, and loss of 
nitrogen by lixiviation and volatilization 
(Cantarella & Marcelino, 2008). 
Therefore, the efficiency of the use of 
controlled-release fertilizers lies in its 
utilization in a single application and 
the reduction of nitrogen dose applied 
to obtain maximal productivity. The 
increase in production of rocket salad 
through nitrogen fertilizing was also 
demonstrated by Linhares et al. (2008), 
who utilized as fertilizer sources cattle 
manure and scarlet starglory (Merremia 
aegyptia L.), a legume of great potential 
in supplying N.

The doses of nitrogen applied to 
the soil, utilizing urea, Entec 26®, 
Kimcoat N® and Super N as the 
sources, showed a linear behavior for 
the production of dry leaf mass (MSF) 
of rocket salad. However, the results 
for MSF showed non-significant linear 
regressions (Figure 2).

Zanão Junior et al. (2005) described 
that the production of green mass 
and dry mass of tsoi sum (Brassica 
chinensis var. parachinensis) submitted 
to increasing doses of nitrogen, showed 
significant linear regressions, utilizing 
ammonium sulfate as source of N. 
Even though being of the same family 
as tsoi sum, rocket salad showed a 
different behavior when submitted to 
the different controlled-release nitrogen 

RF Ratke et al.
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the cultivation of rocket salad. Thus, 
the different doses and sources of N 
influenced the commercial part of 
the plant of rocket salad, that is, the 
production of leaves.

The foliar N levels of rocket 
salad showed significant polynomial 
regression as a function of nitrogen dose 
using urea, Kimcoat N® and Super N as 
the sources (Figure 3). Thus, the doses 
for maximal accumulation of foliar N 
for rocket salad were calculated, and 
the maximal foliar concentration of N 
was 40.42 g kg-1, obtained with the 1.33 
t ha-1 dose of urea. Rocket salad leaves 
showed a maximal foliar concentration 
of N of 46.32 g kg-1 with the 1.71 t ha-1 
dose of Kimcoat N®. The dose of 2.95 t 
ha-1 of Super N was necessary to reach 
a maximal concentration of 52.23 g kg-1 
of N in the leaves of this crop. The mean 
values of foliar N found in rocket salad 
leaves in this experiment were as high as 
52 g kg-1. Thus, they were different than 
those found by Almeida et al. (2007), 
who reported maximal levels of 37 and 
37.6 g kg-1, utilizing ground vegetables 
and chicken manure, respectively. 

Cavarianni et al. (2004)  observed 
an increase in the nitrogen level in 
rocket salad leaves with the elevation 
in N availability in the nutritious 
solution. Therefore, the increase in 
the N concentration in the soil due to 
increasing doses of N applied led to an 
increase in the concentration of N in 
the leaves of rocket salad, as observed 
in Figure 3. In this context, the increase 
in foliar N levels with the application of 
increasing doses of nitrogen were also 
found in the works of Cavarianni et al., 
(2004) and Purqueiro et al. (2007).

Total nitrogen levels in leaves of 
rocket salad fertilized with increasing 
doses of N utilizing Entec 26® showed 
non-significant polynomial regression 
(Figure 3). Entec 26® contains DMPP 
(dimethylpyrazol phosphate), which 
inhibits nitrification, where N in the 
soil remains in the form of ammonia 
for a longer period of time (Meira et 
al., 2009). Thus, the increasing doses of 
nitrogen using Entec 26® as the source 
provides a reduction in N in the form of 
nitrate in the soil, when compared to the 
zero dose. In this manner, on reducing 
nitrate in the soil there was an inhibition 

Figure 1. Polynomial regressions for the production of rocket salad fresh leaf mass making use 
of different controlled-release nitrogen fertilizers and urea; *significant p<0.01, **significant 
p <0.05, NS = not significant; Bars on dots represent the mean standard error (*significativo 
p<0,01; **significativo p<0,05, NS=não significativo; Barras sobre os pontos representam o 
erro padrão da média; regressões polinomiais para a produção de matéria fresca de folhas de 
rúcula utilizando diferentes fontes de fertilizantes nitrogenados de liberação lenta e uréia). 
Goiânia, UFG, 2008.

Figure 2. Polynomial regressions for the production of rocket salad dry leaf mass making use 
of different controlled-release nitrogen fertilizers and urea; *significant p <0.01, **significant 
p <0.05, NS = not significant; Bars on dots represent the mean standard error (regressões 
polinomiais para a produção de matéria seca de folhas de rúcula utilizando diferentes fontes 
de fertilizantes nitrogenados de liberação lenta e uréia; *significativo p<0,01, **significativo 
p<0,05, NS= não significativo; Barras sobre os pontos representam o erro padrão da média). 
Goiania, UFG, 2008. 

did not display polynomial regressions 
for the production of MSF (Figure 
2) as observed for MFF (Figure 1) in 

fertilizers and urea. The increasing doses 
of N utilizing different N sources, i.e., 
controlled-release fertilizers and urea, 

Production and levels of foliar nitrogen in rocket salad fertilized with controlled-release nitrogen fertilizers and urea
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of the accumulation of N in the leaves 
of rocket salad. In the soil, most of the 
nitrogen absorbed by the plants is in the 
form of nitrate (Luz et al., 2008).
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O tamanho do tubérculo usado no 
plantio é fator determinante no 

custo de produção e na produtividade da 
batata (Solanum tuberosum L). Por isso, 
de acordo com as normas do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA), a batata-semente seja 
ela básica, registrada ou certificada, é 
tipificada em categorias, baseadas em 
seu tamanho: tipo I (tubérculos entre 50 
e 60 mm), tipo II (entre 40 e 50 mm), 
tipo III (entre 30 e 40 mm), tipo IV (entre 
23 e 30 mm) e tipo V (menores que 23 
mm) (MAPA, 1987). O tipo 0 (acima 
de 60 mm) existe nas classes básica e 
registrada, mas, na classe certificada, o 
registro só é feito para a instalação de 
campos do próprio produtor, ou seja, não 
é comercializado formalmente. Também 
conforme a mesma norma, “a mistura 
de tipos e tamanhos dentro da mesma 

embalagem não deverá exceder 5%”.
A questão de tamanho da batata-

-semente é relevante para o manejo da 
cultura, especialmente quando se leva 
em consideração os diferentes siste-
mas de cultivo relativos à produção de 
batata-consumo e batata-semente nas 
diferentes regiões do Brasil. Mesmo 
assim tem recebido pouca atenção por 
parte da pesquisa, o que foi evidenciado 
pela escassa literatura disponível neste 
tema. De acordo com Filgueira (1999), a 
decisão do produtor de plantar tamanhos 
maiores ou menores de batata-semente 
é de natureza econômica. Como a 
batata-semente é adquirida por volume 
e peso (caixa de 30 kg), é mais vantajoso 
para o produtor adquirir tubérculos me-
nores, pois assim adquire maior número 
de unidades de plantio. De modo geral, 
tubérculos maiores produzem maior nú-

mero de hastes e plantas mais vigorosas 
por disporem de maior número de gemas 
e maior volume de reservas, o que ga-
rante um desenvolvimento inicial mais 
vigoroso da planta. Assim, mantendo-
-se o mesmo espaçamento, o plantio de 
tubérculos de tamanhos maiores resulta 
em maior densidade de hastes, maior 
número de tubérculos formados, mas 
de menor tamanho, o que é desejável 
para a produção de batata-semente 
(Filgueira, 1999).

A relação entre tamanho de tubércu-
los-semente e produção comercial de ba-
tata foi avaliada por vários autores, que 
normalmente referiam-se ao peso e não 
à medida dos tubérculos. Boock & Nó-
brega (1962) e Caron & Baldanzi (1965) 
obtiveram maiores produções com 
tubérculos-sementes maiores, embora, 
por questões econômicas, a recomen-

LOPES CA; ROSSATO M. 2011. Tamanho do tubérculo-semente de batata não interfere na manifestação da murcha bacteriana. Horticultura Brasileira 
29: 250-252.
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RESUMO
A batata-semente é comercializada no Brasil em diferentes tama-

nhos, conforme determinação do MAPA, variando do tipo 0 (zero), 
com tubérculos acima de 60 mm, até o tipo V, com tubérculos menores 
que 23 mm. Neste trabalho, foi avaliado o efeito do tamanho do tu-
bérculo da batata-semente na manifestação da murcha bacteriana nas 
cultivares Agata, BRS Ana, Asterix e Bintje, em campo naturalmente 
infestado com Ralstonia solanacearum, em Brasília-DF. Foram usa-
dos tubérculos pequenos, médios e grandes, com aproximadamente 
30, 50 e 90 mm em média, tamanhos correspondentes respectivamente 
aos tipos IV, II e 0 das normas do MAPA. Diferenças significativas 
quanto à incidência da doença foram encontradas entre cultivares: 
BRS Ana e Asterix não diferiram entre si e foram mais resistentes 
que Agata e Bintje que, por sua vez, tampouco diferiram entre si. 
As diferenças entre tamanhos de tubérculos e as interações entre 
cultivar e tamanho de tubérculos não foram significativas. Portanto 
concluiu-se que o tamanho de tubérculos dentro dos limites avaliados 
neste trabalho, não interferiu na manifestação da doença em testes 
de avaliação para resistência à murcha bacteriana.

Palavras-chave: Solanum tuberosum, Ralstonia solanacearum, 
batata-semente, murchadeira.

ABSTRACT
Potato seed tuber size does not interfere with the incidence 

of potato bacterial wilt

Potato seed tubers in Brazil are commercialized in different sizes 
as determined by the Ministry of Agriculture, Livestock and Food 
Supply. The sizes are classified in types, which vary from type 0 
(zero), tubers above 60 mm, up to type V, tubers below 23 mm. In this 
work, we evaluated the influence of seed tuber size on the incidence of 
bacterial wilt on cultivars Agata, BRS Ana, Asterix, and Bintje, grown 
in a field naturally infested with Ralstonia solanacearum, in Brasilia, 
Brazil. We used small, medium and large tubers, measuring in average 
30, 50 and 90 mm, which correspond respectively to types IV, II and 
0 according to the Brazilian legislation. Significant differences in 
bacterial wilt incidences were detected among cultivars: BRS Ana 
and Asterix did not differ from each other and were more resistant 
than Agata and Bintje, which formed a statistically homogeneous pair. 
Differences on the seed tuber size and interactions between cultivars 
and tuber size were not significant. Therefore, the seed tuber size, 
within the limits covered in this paper, have no effect on disease 
incidence in field screening for potato resistance to the bacterial wilt.

Keywords: Solanum tuberosum, Ralstonia solanacearum, seed 
potato, brown rot.
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dação para o plantio seja de tubérculos 
com cerca de 50 g, mesmo valor reco-
mendado por Dias (1962). Guimarães & 
Liberal (1955) concluíram, após cinco 
experimentos com tubérculos-semente 
variando de 10 a 140 g, que a influência 
do tamanho do tubérculo-semente varia 
de acordo com a época de plantio, mas 
a produção é diretamente proporcional 
ao peso dos tubérculos plantados. Silva 
et al. (1988) observaram, em três anos 
de estudo, que tubérculos maiores 
favorecem emergência mais rápida e 
desenvolvimento vegetativo mais pre-
coce, embora concluam que o tamanho 
da batata-semente tem pouca influência 
no rendimento econômico, desde que o 
espaçamento seja ajustado, com lucro 
máximo obtido pelo uso do tipo III. Da 
mesma forma, Sonnenberg & Filgueira 
(1979) demonstraram que não há van-
tagem agronômica em se plantar tubér-
culos graúdos e recomendam tubérculos 
de 20 a 40 g.

Em estudo recente, Müller et al. 
(2010) avaliaram a dormência e a do-
minância apical em três tamanhos de 
tubérculos (inferior a 35 mm, entre 35 
e 45 mm e superior a 45 mm) de três 
genótipos de batata. Concluíram que 
tubérculos de diferentes tamanhos têm 
diferentes idades fisiológicas e que tu-
bérculos menores apresentaram maior 
período de dormência.

Uma das dificuldades de relacionar 
tamanho da batata-semente com produ-
ção é o fato de que tubérculos menores 
têm maior probabilidade de estarem 
contaminados por vírus, já que um dos 
efeitos das viroses sobre a batata é a 
redução do tamanho dos tubérculos, 
conforme constatado desde há muito por 
Guimarães & Liberal (1955). Assim, no 
caso de tubérculos menores, se infecta-
dos, o efeito do tamanho do tubérculo 
sobre a produção fica confundido com 
o efeito da virose, mascarando os re-
sultados.

Ainda em relação ao tamanho das 
unidades de plantio,  o corte de 
batata-semente graúda é indicado em 
algumas situações para o estado de Santa 
Catarina como uma alternativa para 
aumentar rendimento e reduzir custos 
(Silva et al., 1988; Epagri, 2002), embo-
ra Sampaio Filho & Drummond (1959) e 
Filgueira (1999) chamem a atenção dos 

riscos de contaminação por patógenos 
em unidades cortadas.

Em função de existirem vários ta-
manhos de batata-semente, há que se 
considerar a combinação da cultivar, 
do espaçamento e do tamanho dos 
tubérculos para se obter um número 
adequado de hastes por superfície. O 
número de ramas (hastes) por hectare 
recomendado para o plantio comercial 
de batata em países europeus está em 
torno de 150.000 (Boller et al., 2003), 
número bem próximo daquele consi-
derado ideal na agricultura paulista, de 
110.000 a 150.000 hastes por hectare 
(Filgueira, 1999). Para a produção de 
batata-semente, a densidade de plantas 
tem que ser maior para possibilitar a 
produção de maior número de tubércu-
los de tamanho adequado para o plantio.

A murcha bacteriana, causada por 
Ralstonia solanacearum (Smith 1896) 
Yabuuchi et al. 1995, é uma das prin-
cipais doenças da batata em regiões de 
clima tropical e subtropical. Quando as 
condições ambientais são favoráveis 
à doença, as perdas podem passar de 
50% (Lopes, 2005). O controle da 
murcha bacteriana é muito difícil e a 
recomendação de controle baseia-se em 
um conjunto de medidas preventivas, 
sobressaindo-se a escolha da área, o 
preparo do solo, o manejo da irrigação e 
o trânsito de máquinas na lavoura, entre 
outras (Lopes, 2005).

O objetivo deste trabalho foi avaliar 
se o tamanho dos tubérculos-sementes 
de batata afeta a manifestação da murcha 
bacteriana.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido du-
rante os meses de junho a agosto em 
campo naturalmente infestado com a 
raça 1, biovar 1 de R. solanacearum, 
localizado na fazenda experimental da 
Embrapa Hortaliças, em Brasília-DF. 
Tubérculos de semente básica das culti-
vares Agata, BRS Ana, Asterix e Bintje, 
de três tamanhos (pequeno, médio e 
grande), foram separados a partir de 
lotes produzidos em Canoinhas-SC. Os 
tubérculos pequenos apresentavam em 
média 30 mm de diâmetro, os médios 
aproximadamente 50 mm e os grandes 
aproximadamente 90 mm, tamanhos 

correspondentes aos tipos IV, II e 0, 
respectivamente, das classes básica e 
registrada, conforme Portaria N° 154, 
de 23/07/1987, do MAPA (Pereira & 
Daniels, 2003).

O delineamento experimental con-
sistiu de parcelas subdivididas com dez 
plantas cada, sendo as cultivares consi-
deradas subparcelas, em três repetições. 
O preparo e a correção de solo, adubação 
e outros tratos culturais foram realizados 
conforme sistema de produção seguido 
na Embrapa Hortaliças. A incidência da 
doença foi avaliada semanalmente por 
seis semanas, considerando-se a planta 
como murcha quando mais de 50% das 
ramas apresentavam o sintoma.

Os tratamentos tamanho de tubércu-
los (TT), cultivares (CB) e interação TT 
x CV tiveram suas médias comparadas 
pelo teste de Tukey (p<0,05) após a 
análise de diferenças significativas 
pelo teste de F, realizado pelo SISVAR 
(UFLA, 2007). A variável de trabalho 
foi a área abaixo da curva de progresso 
da doença (AACPD), conforme fórmu-
la gentilmente fornecida pela UFV. A 
utilização da AACPD é vantajosa por 
considerar todo o período de evolução 
da doença, para cada cultivar e cada 
tamanho de tubérculo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A evolução da murcha bacteriana no 
campo experimental foi rápida, acelera-
da especialmente após a realização da 
amontoa, e ocorreu de forma bastante 
homogênea (Figura 1). As diferenças 
entre tamanhos de tubérculos e as in-
terações entre cultivar e tamanho de 
tubérculos não foram significativas. 
Diferenças significativas quanto à in-
cidência da doença foram encontradas 
somente entre cultivares, indicando um 
progresso mais lento da doença nas 
cultivares Asterix e BRS Ana, mais 
evidente na primeira metade do ciclo 
da cultura (Figura 2). 

A ausência de efeito do tamanho de 
tubérculo na produção e na manifes-
tação da murcha bacteriana pode ser 
explicada, pelo menos em parte, pelo 
fato da planta de batata tornar-se inde-
pendente da batata-mãe cerca de cinco 
a seis semanas após o plantio (Filgueira, 
1999). A partir daí, o sistema radicular 

Tamanho do tubérculo-semente de batata não interfere na manifestação da murcha bacteriana
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se estabelece e torna-se suficiente para 
absorver a água e os nutrientes disponí-
veis no solo. Como a penetração de R. 
solanacearum se dá pelas raízes emiti-
das pelos brotos individualmente, poder-
-se-ia esperar que plantas derivadas de 
tubérculos maiores fossem mais afeta-
das ao serem mais rapidamente infec-
tadas, já que apresentam brotação mais 
rápida, conforme relatado por Müller  
et al. (2010). Porém, não se descarta a 
possibilidade de que a manifestação da 
doença em plantas derivadas de tubér-
culos maiores possa ter sido afetada pelo 
maior vigor das plantas derivadas desses 
tubérculos. Estudos recentes de Streck et 
al. (2009) corroboram essa afirmativa ao 
concluírem que o tamanho do tubérculo 

não afetou o filocrono ou o intervalo de 
tempo entre a emissão de duas folhas 
sucessivas da planta de batata, ou seja, 
o tamanho do tubérculo-semente parece 
afetar o desenvolvimento das plantas 
somente nos primeiros dias do ciclo da 
cultura.

Assim, concluiu-se que a escolha 
do tamanho de tubérculos, dentro dos 
limites avaliados neste trabalho, não 
tem efeito quando se trata de avaliação 
de batata para resistência à murcha 
bacteriana.
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The State of Minas Gerais is the 
third largest tomato producer in 

the country, with 552 thousand tons in 
8.000 ha cultivated, with an average 
yield of 68 t ha-1 (FAOSTAT, 2008; 
IBGE, 2008). Tomato is also one of the 
main products of organic agriculture in 
Brazil (Yamamoto, 2007). The market 
of organic products is driven by demand 
from consumers concerned about health 
issues and environmental preservation 
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cultura Brasileira 29: 253-257.
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ABSTRACT
Information about the production and quality of tomato cultivars 

under organic management and the conditions of climate and soil 
from the north region of Minas Gerais State, Brasil, are scarce. 
Thus, this research was carried out to evaluate the production and 
quality of tomato cultivars under organic management, in this 
region. The treatments consisted of four open pollination tomato 
cultivars (Chadwick Cherry, Pitanga vermelha, Santa Clara and 
Santa Cruz Kada) and five hybrid cultivars (Marguerita, Nicolas, 
Ellen, Magestade and Dominador). The experimental design was 
of randomized blocks with three replications. The experiment was 
carried out using organic fertilization in the initial preparation of 
the area, compost and rock phosphate and sprays with Bordeaux 
mixture, neem oil and fertilizer. The marketable yield varied from 
12.3 t ha-1 to 23.9 t ha-1. The hybrid Marguerita presented higher 
marketable production (23.9 t ha-1). The cultivars Chadwick Cherry 
and Pitanga Vermelha reached similar production as most cultivars 
and larger proportions of marketable and giant fruits, and therefore, 
better market quality. All the cultivars presented low potassium 
and manganese levels in foliar tissue suggesting an evaluation after 
various organic manuring cycles and better nutrition conditions are 
necessary to permit the comparison of the performance of cultivars 
in this system.

Keywords: Lycopersicon esculentum, organic cropping, green 
manure.

RESUMO
Produção e qualidade dos frutos de cultivares de tomateiro, 

sob manejo orgânico

Informações sobre a produção e qualidade de frutos de cultivares 
de tomateiro, sob manejo orgânico, nas condições de clima e solo do 
Norte de Minas Gerais, Brasil, são escassas. Por isso, o objetivo deste 
trabalho foi avaliar a produção e qualidade de frutos de cultivares 
de tomateiro, sob manejo orgânico, em Montes Claros-MG. Os tra-
tamentos consistiram de quatro cultivares de tomate de polinização 
livre (Chadwick Cherry, Pitanga Vermelha, Santa Clara e Santa 
Cruz Kada) e cinco cultivares híbridos (Marguerita, Nícolas, Ellen, 
Majestade e Dominador). Foi utilizado o delineamento experimental 
em blocos casualizados, com três repetições. O experimento foi con-
duzido utilizando adubos verdes no preparo inicial da área, composto 
orgânico e fosfato natural no plantio, composto orgânico na amontoa, 
e pulverização com calda bordalesa, óleo de nim e biofertilizante. As 
médias de produção comercial das cultivares variaram de 12,3 t ha-1 
a 23,9 t ha-1. O híbrido Marguerita se destacou com maior produção 
comercial (23,9 t ha-1). As cultivares Chadwick Cherry e Pitanga 
Vermelha atingiram produção semelhante à maioria das cultivares 
testadas e maiores proporções de frutos comerciais e da classe gigante 
e grande, portanto, melhor padrão de mercado. Todas as cultivares 
apresentaram baixos teores de potássio e de manganês no tecido foliar. 
Por isso, uma avaliação após vários ciclos de adubação orgânica, 
em condições mais favoráveis de nutrição, ainda é necessária para 
a comparação plena do desempenho das cultivares nesse sistema.

Palavras-chave: Lycopersicon esculentum, produção orgânica, 
adubos verdes.
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(Tamiso, 2005; Valarini et al., 2007; 
Yamamoto, 2007). Valarini & Resende 
(2007) cite that the organic production 
system for vegetables presents a better 
environmental performance than the 
conventional system, since it improves 
the conservation of natural resources, 
and, also, improves water quality.

Among the factors which hamper 
the production of organic tomato and 
the expansion of this trade are the lack 

of cultivars developed specifically for 
the organic system (Tamiso, 2005), the 
shelf life difference among organic and 
conventional tomato (Ferreira, 2004) 
and the susceptibility of the crop to pests 
and pathogens (Souza, 2003; Tavares, 
2006).

Some publications have reported 
tomato yield values in organic system 
(Vargas et al., 2004; Souza, 2005; 
Tamiso, 2005; Tavares, 2006; Luz et al., 
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2007; Zuba, 2007), and the average yield 
in this system is lower than the yield 
obtained in the conventional system. 
According to Ferreira et al. (2005), the 
organically cultivated tomato tends to 
present higher rate of small fruits in 
comparison to the conventional system. 
However, Souza (2003) emphasizes that 
the levels of organic productivity, to 
be considered viable or not, must take 
into account the costs generated by the 
activity and the price obtained for the 
product on the market. The production 
of organic tomato, when compared to 
the conventional production, presented 
a cost 17.1% lower and a profitability 
113.6% higher. Furthermore, consumers 
of organic products accept non-standard 
fruits with different shapes and colors 
and are willing to pay more for them 
(Luz et al., 2007).

According to Peixoto et al. (1999a), 
the evaluation of cultivars within the 
same soil and climatic conditions allow 
to compare them as to their potential for 
productivity, fruit quality and resistance 
to pests and diseases. Different regions 
present different suitability to the 
cultivars, since they present diverse 
genetic traits that determine greater 
or lesser sensitivity to environmental 
conditions and other factors of 
production. Thus, the evaluation of 
cultivars in each region is essential for 
the selection of the most suitable ones.

In this context, this paper aimed at 
evaluating yield and quality of fruits 
from tomato cultivars in the organic 
production system under the summer 
conditions in Montes Claros, Minas 
Gerais State, Brazil.

MATERIAL AND METHODS

The experiment was carried out from 
July 2007 to May 2008 in an area with 
loam Cambisol, at the Universidade 
Federal de Minas Gerais, in Montes 
Claros, Minas Gerais State. The climate, 
according to the Koppen classification, is 
Aw, considered as tropical of savannah, 
with dry winter and rainy summer. 
The soil chemical analysis at 0-20 cm 
depth resulted: pH in water = 6.4, P= 
2.9 mg dm-3, K= 57 mg dm-3 (Mehlich 
1), Ca= 6.2 cmolc dm-3, Mg= 1.9 cmolc 
dm-3, Al= 0 cmolc dm-3 (Extractor KCl 

1 mol L-1), sum of bases = 8.15 cmolc 
dm-3 (extractant calcium acetate 0.5 
mol L-1, pH 7.0), cation exchange 
capacity (t) = 8.15 cmolc dm-3, cation 
exchange capacity (T) = 10.74 cmolc 
dm-3; saturation of bases = 76% and 
organic matter content = 2.00.

The treatments were four open 
pollinated tomato cultivars (Chadwick 
Cherry, Pitanga Vermelha, Santa Clara 
and Santa Cruz Kada) and five hybrids 
(Marguerita, Nicolas, Ellen, Majesty 
and Ruler). A randomized block design, 
with three replications was used. In July 
2007, the area was previously cultivated 
with a mixture of green manures: Sunn 
hemp (Crotalaria juncea), Raphanus 
sativus, oat (Avena sativa), velvet bean 
Stizolobium aterrimum, jack beans 
(Canavalia ensiformis) and Italian 
Ryegrass (Lolium multiflorum). The 
green manure seeds were mixed and 
broadcast sown in the rate of 100 kg 
ha-1. When about 50% of plants were 
flowering, the area was mowed and 
plant material was left on the soil 
until planting the main crop. Pits were 
open, in which compost and rock 
phosphate were incorporated (Table 1). 
The compost was prepared with cattle 
manure, cotton waste and rice husk. 
Tomato was planted in February 2008 in 
plots with 28 plants, of them, 10 plants 
consisted the useful plot. The spacing 
was 0.5 m between plants and 0.9 m 
between rows. Plants were grown with 
one stem in the vertical system with 
ribbon. The earth up was performed 
using organic compost. Side pruning 
was carried out from 30 days after 
transplanting and apical pruning, after 
the growth of the sixth bunch.

For prevention of pests and diseases, 
spraying was made during the crop 
cycle, with Bordeaux mixture 1%, neem 
oil (Azadirachta indica) 0.5%, which 
was acquired in the local market, and 
biofertilizer in concentrations ranging 
from 2 to 10%. Bordeaux mixture was 
prepared by dissolving copper sulfate 
and lime in water. The liquid biofertilizer 
was produced by anaerobic fermentation 
of a mixture of water, cattle manure, 
raw milk, sugar and micronutrients 
(copper sulphate, magnesium sulphate, 
zinc sulphate and boric acid) (Mesquita, 
2005). During fruiting, biological 

control of pest-insect eggs was carried 
out with Trichogramma pretiosum, 
through the release of a population of 
100,000 individuals per hectare each 
15 days.

To  a n a l y z e  t h e  c o n t e n t  o f 
macronutrients and of the micronutrients 
Zn, Fe, Mn and Cu, leaf samples were 
collected in each plot. The leaf sample 
was the leaf opposite to the third 
cluster of flower, collected 50 days 
after planting. For each cultivar, a 
composite sample was formed with the 
replications. The samples were dried in 
forced circulation at 72°C to constant 
mass.

At harvests, the following traits 
were evaluated: average number of 
racemes, total yield, marketable yield, 
rate of marketable yield, rate of fruits 
identified according to the type of 
damage (pathogen, pest insect and 
physical damage (Bacci et al., 2006) 
and rate of fruits in each size class, 
following the Brazilian standards for 
tomato classification (Brasil, 1995; 
Brasil, 2002).

The cultivars of round fruits were 
classified according to fruit diameter 
in giant (>10 cm), large (>8-10 cm), 
medium (>6.5 to 8 cm) and small (>5 
to 6.5 cm ). The oblong fruit cultivars 
were classified according to the diameter 
of the fruit into large (>6 cm), medium 
(>5-6 cm) and small (>4-5 cm) (Brasil, 
2002). The cultivars of fruits of the 
cherry type, Chadwick Cherry and 
Pitanga Vermelha, were classified 
according to fruit diameter in giant 
(>3.5-4 cm), large (>3-3.5 cm), medium 
(>2.5-3 cm) and small (>2-2.5 cm).

Data were subjected to analysis of 
variance trough the F test, considering 
the randomized block design. Means 
were compared by the Scott-Knott test 
at 5%.

RESULTS AND DISCUSSION

Significant difference was observed 
for all traits of the cultivars (Tables 
2 and 3), and Chadwick Cherry and 
Pitanga Vermelha produced the highest 
numbers of racemes. These cultivars 
produce fruits with lower average 
weight and have the tendency to produce 

DS Toledo et al.
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greater numbers of racemes and fruits 
(Giordano et al., 2005; Costa et al., 
2006) (Table 2).

Nevertheless, according to the 
Scott-Knott test, there was no difference 
among cultivars in relation to total 
production (Table 2) and the average 
production was 15.2 t ha-1. Regardless 
the production system, comparison 
among hybrids and/or traditional 
cultivars such as Santa Clara and 
Santa Cruz is common, and, generally, 
presents significant differences in the 
mass of marketable fruits and average 

fruit weight, as reported in the papers 
of Peixoto et al. (1999b), Eklund et al. 
(2005) and Gualberto et al. (2007) in the 
conventional production system. In these 
works, the production of hybrid and 
traditional cultivars such as Santa Clara 
and Santa Cruz showed no significant 
differences in fruit production, but 
showed difference in the production of 
marketable fruits. According to these 
authors, the difference in the production 
of marketable fruits is due to the 
difference in tolerance of cultivars to 
the attack of insect pests and pathogens.

The average marketable yield of 
the cultivars ranged from 12.3 t ha-1 to 
23.9 t ha-1 and the hybrid Marguerita 
presented the highest value, which was 
related to a high productivity associated 
to a lower fruit loss due to injuries of 
pests and diseases in comparison to the 
other hybrids. Although the cultivars 
Chadwick Cherry and Pitanga Vermelha 
produce fruits of the cherry type, their 
yield was similar to most large-fruit 
cultivars (Table 2). This was mainly due 
to lower loss of fruits due to attack of 
pests and diseases, presented by these 
cultivars.

Tamiso (2005) evaluated the 
production of tomato cultivars under 
organic management in a greenhouse, 
driving one single stem and adopting 
drastic apical pruning. That author 
obtained marketable yields ranging 
from 11.34 t ha-1 to 38.10 t ha- 1, with 
the highest productivity obtained with 
a hybrid.

The average marketable yield of 
cultivars was close to that obtained by 
other authors. Zuba (2007) also studied 
the cultivar Santa Clara during the 
summer, in Montes Claros, Minas Gerais 
State, and obtained marketable yield of 
19.3 t ha-1 with organic fertilization. In 
the study of Souza (2005) in organic 
cultivation, yields were higher than the 
obtained in this experiment, but several 
cycles of cultivation were necessary to 
improve soil fertility through the use of 
green manure and organic residue and to 
reach a balance between the population 
of pests and natural enemies.

The cultivar Chadwick Cherry 
presented the highest proportion of 
marketable fruits followed by the 
cultivar Pitanga Vermelha (Table 
2). ‘Chadwick Cherry’ and ‘Pitanga 
Vermelha’ are known as “heirloom”, 
or traditional cultivars used in organic 
system in regions of the United States of 
America, for its rusticity and adaptability 
to climates ranging from extreme 
cold to hot. Through the evaluation 
of fifty “heirloom” tomato cultivars 
from Europe and the United States in 
greenhouse under organic management, 
Vargas et al. (2004) obtained fruits 
of good sanity and quality, with 
approximately 80% of marketable fruits. 
This proportion of marketable fruit 

Table 1. Supply of macronutrients in the experimental area in the form of compost (forneci-
mento de macronutrientes na área experimental na forma de composto orgânico). Montes 
Claros, UFMG, 2008.

Source of nutrients
P2O5 N K2O CaO MgO

kg ha-1

Compost(1) 338 374 644 994 481
Natural phosphate(2) 775 nd nd 840 nd
Total (kg ha-1)(3) 1113 374 644 1834 481
Recommendation (kg ha-1)4 900- 1200 100-400 200 - 600 - -
1Compost supplied in the planting plus covering (1050 g per hollow); 2Fertilizer with 29% of 
P2O5 and 35% of CaO (120 g per hollow); 3Total nutrient, except nutrients supplied through 
the biofertilizante and Bordeaux mixture; 4Recommendation of macronutrients, according 
to Filgueira et al. (1999) (1Quantidades de composto fornecido no plantio e na cobertura 
(1050 g/cova), calculado baseado na análise de nutrientes do composto; 2Adubo com 29% 
de P2O5 e 35% de CaO (120 g por cova); 3Total de nutrientes, exceto aqueles fornecidos 
pelo biofertilizante e pela calda bordalesa; 4Recomendação de macronutrientes, segundo 
Filgueira et al. (1999)).

Table 2. Number of racemes, production (t ha-1), marketable production (t ha-1) and marketable  
fruits (%) of tomato cultivars under organic management (número de racemos, produção 
(t ha-1), produção comercial (t ha-1) e frutos comerciais (%) de cultivares de tomateiro, sob 
manejo organico). Montes Claros, UFMG, 2008.

Cultivars 
Racemes 
per plant

Yield 
(t ha-1)

Commercial 
yield (t ha-1)

Commercial 
fruits (%)

Chadwick Cherry 6.00 a 15.05 a 14.10 b 91.6 a
Pitanga Vermelha 6.30 a 19.49 a 16.75 b 80.4 b
Marguerita 5.00 b 28.48 a 23.94 a 65.0 c
Santa Clara 3.90 b 16.60 a 14.09 b 62.1 c
Santa Cruz Kada 4.00 b 13.91 a 12.31 b 53.0 d
Nícolas 4.30 b 15.82 a 12.44 b 49.7 d
Ellen 5.20 b 20.55 a 15.12 b 49.5 d
Dominador 4.90 b 19.70 a 13.85 b 46.4 d
Majestade 4.80 b 17.99 a 13.85 b 44.6 d
CV (%) 13.41 23.04 23.03 9.05
Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott 
a p<0,05 (averages followed by the same small letter in the column do not differ by the 
Scott-Knott test at 5% probability).

Production and quality of tomato fruits under organic management
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is very close to the obtained with the 
cultivars Chadwick Cherry and Pitanga 
Vermelha. Nevertheless, the common 
cultivars and the hybrids produced a 
lower proportion of marketable fruits 
due to the attack of pests and pathogens 
and the production of unmarketable 
fruits (Table 3).

Approx ima te ly  50% of  the 
production of the cultivars Santa Cruz 
Kada, Ellen, Dominador, Majestade and 
Nicolas was composed of damaged fruits 
by injury or pests and diseases or fruits 
out of the commercial standard (Table 
3). Probably, this loss in production is 
due to the fact that the cultivation was 
the first year of organic farming, where 

the environment is still not balanced 
with respect to the solubilization of 
nutrients and control of pests and 
diseases, and the factors inherent to the 
cultivars, such as lower resistance to 
pests and diseases. Several authors have 
reported significant losses in production 
of tomatoes and other vegetables related 
to the attack of pests and pathogens, 
even in a conventional system (Loos et 
al., 2004; Bacci et al., 2006).

As for fruit size, the hybrids 
evaluated were classified as round fruits, 
because they had transverse diameter 
greater than or equal to the longitudinal 
diameter. The fruits of the cultivars 
Santa Cruz Kada and Santa Clara were 

classified as oblong, since they present 
transversal diameter smaller than the 
longitudinal. The fruits of cultivars 
Chadwick Cherry and Pitanga Vermelha 
were classified following the standards 
for cherry tomatoes.

The cultivars Chadwick Cherry and 
Pitanga Vermelha yielded the highest 
percentage of giant and large fruits, 
‘Santa Clara’, ‘Santa Cruz Kada’ 
and ‘Marguerita’ yielded the highest 
percentage of medium fruits and the 
hybrids Majestade, Dominador, Nícolas 
and Ellen yielded the highest percentage 
of small fruits. In general, according to 
the classification, there was a higher 
proportion of small fruits among the 
hybrids (Figure 1).

All cultivars except Chadwick 
Cherry and Pitanga Vermelha presented 
the highest percentage of loss of fruits 
due to unmarketable size, confirming 
that the organic tomato does not fit the 
quality standard for the conventional 
tomato (Ferreira et al., 2005) (Table 3).

All cultivars had average levels of 
1.5% K and 30 mg kg-1 of Mn in the 
leaf tissue, below the reference values 
of Boaretto et al. (1999). Therefore, 
an evaluation after several cycles of 
organic fertilization under a more 
favorable condition of nutrition is still 
necessary for the full comparison of the 
performance of cultivars in this system.

There are differences in yield and 
fruit quality among the evaluated 

Table 3. Damage of fruits (%) depending on six factors in tomato cultivars under organic management (Danos em frutos (%), em função 
de seis fatores em cultivares de tomateiro, sob manejo orgânico). Montes Claros, UFMG, 2008.

Cultivar
Diabrotica 
speciosa

Neoleucinodes 
elegantalis

Erwinia 
carotovora

Leaf curl Cracking
Not commercial 

size
Dominador 10.24 Ab 1.60 Ac 6.36 Ab 9.79 Ab 0.00 Ac 27.30 Ba
Santa Clara 7.01Ab 1.06 Ac 8.37 Ab 0.79 Bc 0.00 Ac 19.50 Ba
Pitanga Vermelha 2.79 Ab 1.26 Ab 10.18 Aa 0.00 Bb 1.47 Ab 0.00 Cb
Santa Cruz Kada 6.13 Aa 0.83 Ab 9.03 Aa 6.10 Bb 0.00 Ab 18.32 Ba
Nícolas 6.37 Ac 1.38 Ac 14.10 Ab 1.78 Bc 1.35 Ac 26.16 Ba
Ellen 8.52 Ab 2.84 Ab 5.80 Ab 0.55 Bc 0.00 Ac 26.20 Ba
Marguerita 4.79 Ab 0.95 Ab 4.26 Ab 0.71 Bb 1.65 Ab 23.20 Ba
Majestade 6.41 Ab 2.06 Ac 4.42 Ab 2.02 Bc 0.39 Ac 40.44 Aa
Chadwick Cherry 2.69 Aa 2.98 Aa 1.69Aa 0.42 Ba 2.27 Aa 0.14 Ca
CV (%) 47.50
Means followed by the same uppercase letter in the columns and by the lowercase letter in the rows do not differ according to Scott-Knott 
test at the 5% level of probability (Médias seguidas pela mesma letra maiúscula nas colunas ou minúscula nas linhas não diferem entre si 
pelo teste de Scott-Knott a p<0,05).

Figure 1. Distribution in classes of size of tomato fruits according to standards for fresh and 
cherry tomato under organic management (distribuição percentual das classes de tamanho 
dos frutos de cultivares de tomateiro classificados de acordo com os padrões de tomate para 
mesa e de tomate cereja, sob manejo orgânico). Montes Claros, UFMG, 2008.

DS Toledo et al.

Tomato classes Giant
Great
Medium
Small
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cultivars. ‘Chadwick Cherry’ and 
‘Pitanga Vermelha’ reached yield similar 
to that of most evaluated cultivars and 
better quality of fruits. Therefore, they 
presented a greater performance in the 
adopted system.
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O gênero Dorstenia (carapiás) é, tal-
vez, sob o ponto de vista químico, 

o mais importante da Família Moraceae, 
juntamente com o gênero Cecropia 
(embaúbas) e Ficus (figueiras), devido 
à presença de furocumarinas, princípio 
ativo correlacionado a diversas funções 
(comunicação pessoal, Pedro Carauta1, 
2007). Os carapiás constam na Lista Ver-
melha das espécies ameaçadas de extin-
ção da flora de Minas Gerais (Mendonça 
& Lins, 2000), sendo mencionadas as 

LUZ JMQ; CARVALHO AF; OLIVEIRA MC. 2011. Estaquia de rizomas do carapiá, planta medicinal em extinção. Horticultura Brasileira 29: 258-261.
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RESUMO
Dorstenia cayapia Vellozo, Moraceae (carapiá) é uma erva me-

dicinal e nativa do Brasil. Pertence à categoria “vulnerável”, devido 
à drástica redução dos seus habitats e ao declínio populacional. Esta 
pesquisa foi realizada em casa de vegetação pertencente ao Centro 
de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Uberlândia. Teve 
como objetivo obter informações agronômicas que permitam cultivar 
e explorar racionalmente o carapiá, visando a obtenção de material 
cultivado para produtos fitoterápicos e indústria química. O mate-
rial vegetal foi coletado em Raul Soares-MG, em um resquício de 
Floresta da Encosta Atlântica. Nesse experimento de estaquia de 
rizomas avaliaram-se três substratos: Substrato comercial, S1 (40% 
terra + 40% esterco bovino + 20% húmus) e S2 (20% terra + 20% 
esterco bovino + 40% húmus + 20% vermiculita); três partes de 
rizoma: apical, basal e mediano e dois tipos de bandeja de polies-
tireno expandido com 128 e 200 células. Adotaram-se estacas com 
o tamanho médio de 2 cm, que foram plantadas de acordo com o 
geotropismo positivo. Conduziu-se o experimento de abril a junho 
de 2007. O delineamento foi inteiramente casualisado em esquema 
fatorial (3x3x2). Determinou-se a brotação (%) aos 30 e 68 dias após 
o plantio (DAP) e as massas fresca e seca da parte aérea (folhas e 
inflorescências) e da parte subterrânea (rizomas e raiz) aos 68 DAP. 
Os substratos não tiveram efeito na brotação dos rizomas em ban-
dejas aos 30 DAP. A brotação da parte apical do rizoma foi superior 
às brotações das posições basal e mediana do rizoma aos 68 DAP. 
Comparando o uso das bandejas de 128 e de 200 células, a brotação 
dos rizomas foi superior com o uso da bandeja de 128 células. Pode-
-se recomendar, para o plantio de Dorstenia cayapia, o corte da parte 
apical do rizoma, evitando-se assim, o arranquio da planta inteira, 
auxiliando na preservação dos indivíduos em seu ambiente natural e 
possibilitando sua propagação assexuada.

Palavras-chave: Dorstenia cayapia Vellozo, brotação, substratos, 
conservação, propagação assexuada.

ABSTRACT
Rhizome cuttings of Carapiá, a medicinal plant vulnerable 

to extinction

Dorstenia cayapia Vellozo, Moraceae (carapiá) is a Brazilian 
native medicinal herb that is classified as "vulnerable" because of 
the drastic reduction of its habitat and its declining population. This 
study was carried out in a greenhouse at the Center for Agricultural 
Sciences, Federal University of Uberlândia, Minas Gerais State, 
Brazil. The objective of the study was to obtain informations about 
cultivation and exploration of carapiá to obtain plant material for 
phytotherapy and chemical industry products. Plant material was 
collected in Raul Soares, Minas Gerais State, in a fragment of the 
Atlantic Coastal Forest. Three substrates were evaluated in the 
rhizome cutting experiment: Commercial substrate, S1 (40% soil + 
40% cattle manure + 20% humus); S2 (20% soil + 20% cattle manure 
+ 40% humus + 20% vermiculite); three sections of the rhizome: 
apical, basal and intermediate and two types of trays: 128 and 200 
cells. Medium sized cuttings (2 cm) were prepared and planting 
was done according to positive geotropism. The experiment was 
carried out from April to June 2007 and the experimental design 
was completely randomized as a 3x3x2 factorial. Dry mass was 
determined for the above ground (leaves and inflorescences) and for 
the under ground (roots and rhizomes) parts of the plant. The rhizome 
tip sprouting was greater than those of the median and basal sections. 
Rhizome sprouting was better in the 128-cells tray than in the 200-
cell tray. Collecting cuttings from the top of the rhizomes could be 
recommended for planting because it avoids removing the entire 
plant, thus preserving the plants in their environment and providing 
for the possibility of asexual propagation.

Keywords: Dorstenia cayapia Vellozo, sprouting, substrates, 
conservation , asexual propagation.
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espécies: Dorstenia arifolia (vulnerá-
vel), D. cayapia (vulnerável), D. elata 
(vulnerável) e D. sucrei (criticamente 
em perigo). Além do uso medicinal, as 
dorstênias apresentam grande potencial 
como plantas ornamentais, principal-
mente em locais de pouco sol direto.

O ambiente à sombra de árvores, 
onde a maioria das dorstênias habita, 
torna os carapiás sensíveis à degradação 
ambiental, pois uma vez destruída a 
floresta, determina-se condição desfavo-

rável à sobrevivência desses indivíduos, 
muito sensíveis à variação de luminosi-
dade. Outro problema que os carapiás 
sofrem é o extrativismo predatório, para 
fins medicinais, pois as partes mais utili-
zadas, como fonte de princípios ativos, 
são os rizomas, visto que, para serem 
extraídos, arranca-se a planta inteira. Os 
rizomas são vendidos a ervanários ou 
grandes laboratórios, que comercializam 
produtos nos quais entram como compo-
sição única ou de forma composta. Esta 
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situação é comum no Mercado Central 
de Belo Horizonte-MG.

O gênero Dorstenia possui nos 
rizomas furocumarinas (psoraleno, 
bergapteno, prenilfurocumarina, ácido 
p-cumárico), terpenos, óleos essenciais, 
ácido dorstênico e ácidos graxos. Os 
seguintes usos etnofarmacológicos 
foram identificados para o carapiá: 
eupética, tônica digestiva, afecções 
da pele, antiespasmódica, emenagoga, 
febrífuga, antidiarréica, diurética e para 
consolidação de fraturas (Botsaris & 
Machado, 1999).

Dorstenia cayapia Vellozo é conhe-
cida pelos nomes populares de caiapiá-
-verdadeiro e carapiá. Erva umbrófila 
ou semi-umbrófila, crescendo em solo 
arenoso, resiste mais ao ambiente seco 
do que à umidade excessiva. Quando o 
ambiente é seco o caule aéreo é nulo, 
aparecendo apenas as folhas, surgidas 
diretamente do solo. Os rizomas têm 
entrenós curtíssimos, de látex branco-
-leitoso. A lâmina foliar é geralmente 
cordiforme ou deltóide, e na face su-
perior, em geral, apresenta duas gran-
des manchas verde-claras. O cenanto 
(receptáculo carnoso onde se alojam 
as sementes) tem contorno circular, 
violáceo; os femininos são robustos e 
os masculinos delgados. Em condições 
ecológicas favoráveis as dorstênias 
florescem e frutificam durante todo o 
ano. Quando os frutos amadurecem, as 
sementes são projetadas à distância, de 
modo brusco, com um pequenino estalo 
(Carauta, 1978).

Na condução deste trabalho (am-
biente seco)observou-se que a planta 
aparecia com as folhas surgidas direta-
mente do solo, como caracterizado por 
Carauta (1978). O carapiá é uma espécie 
da flora brasileira, ocorrendo nos estados 
do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. 
(Carauta, 1978).

São numerosos os trabalhos cien-
tíficos publicados sobre a composição 
química e ação medicinal do carapiá, 
nos seres humanos: alguns trabalhos 
de etnobotânica; apenas um de micro-
propagação, com uma espécie africana 
(Dorstenia gigas) (Krogstrup et al., 
2005) e nenhum de propagação dos 
carapiás brasileiros. Portanto, faltam 
pesquisas sobre a sua propagação e o 

posterior cultivo, o que auxiliaria muito 
na preservação da espécie e da fonte 
de material cultivado e não retirado da 
natureza, para produtos fitoterápicos.

O interesse da pesquisa na propa-
gação de plantas medicinais é bastante 
recente e tem-se concentrado na verifi-
cação dos melhores tipos e comprimen-
tos de estaca, no efeito do uso de regu-
ladores de crescimento e nos substratos 
mais adequados para o enraizamento 
(Costa et al., 2007).

Diante do exposto, este trabalho 
teve como objetivo obter informações 
agronômicas que permitam cultivar 
e explorar racionalmente o carapiá, 
visando a sua propagação por meio de 
estacas de rizomas.

MATERIAL E MÉTODOS

O material vegetal foi coletado em 
15 de abril de 2007, na Fazenda Oriente. 
Adotou-se essa fazenda, porque a planta 
havia sido anteriormente herborizada 
(coletor André Furtado Carvalho, núme-
ro de coleta: 256 em 24 de novembro de 
1992), mantida no Herbário da Biologia 
Vegetal da Universidade Federal de 
Viçosa, MG e identificada por Carauta, 
em fevereiro de 1994. Dessa forma, 
garantiu-se que o trabalho fosse reali-
zado com a espécie mencionada.

A Fazenda Oriente está situada 
no município de Raul Soares, MG 
(20o06’07”S; 42o27’10”W; 294 m de 
altitude). A temperatura média máxi-
ma anual é de 27,6oC e a mínima de 
15,4oC, com precipitação média anual 
de 1.860,8 mm. Segundo a classificação 
de Köppen (Setzer, 1946), o clima da 
região varia do tipo Cwa, tropical úmido 
a Aw, semi-úmido de verões quentes.

Foram 384 plantas utilizadas para o 
experimento, encontrando-se, nesse ma-
terial, 21 plantas com cenanto feminino, 
contendo sementes. As plantas coletadas 
foram levadas a Uberlândia, onde foram 
lavadas com água corrente (para retirar 
o excesso de terra e não eliminar algum 
possível microorganismo simbionte, 
como micorrizas), retirada a parte aérea 
(separando os cenantos com sementes). 
Como o rizoma de carapiá é vertical, os 
entrenós são curtíssimos (1 a 2 mm) e os 
rizomas das plantas coletadas raramente 
atingiram comprimento superior a 8 cm; 

adotou-se estaca com o tamanho médio 
de 2 cm, conseguindo-se, assim, as três 
partes do rizoma (apical, mediana e 
basal) de uma mesma planta contendo, 
em cada fração de rizoma, um número 
superior a dez gemas.

As frações de rizoma foram planta-
das, respeitando a polaridade (geotropis-
mo positivo), em 19 de abril de 2007, em 
bandejas de poliestireno expandido de 
128 e 200 células (total de 24 bandejas), 
utilizando-se três substratos: Comercial; 
S1 (40% solo + 40% esterco bovino + 
20% húmus) e S2 (20% solo + 20% 
esterco bovino + 40% húmus +20% 
vermiculita).

As bandejas foram dispostas sobre 
bancada de cimento na casa de vegeta-
ção da Fitotecnia, Campus Umuarama. 
Cada bandeja recebeu apenas um tipo de 
substrato, e as três posições de rizoma. 
As bandejas de 128 e de 200 células, 
bem como a posição dos rizomas (api-
cal, basal e mediano), dentro da bandeja, 
foram dispostos aleatoriamente. Ao total 
foram utilizadas 1.152 partes de rizoma.

O teste de brotação de rizomas 
de Dorstenia cayapia, em diferentes 
combinações de substrato (P, S1 e S2), 
bandeja (128 e 200 células) e posição do 
rizoma (apical, mediano e basal), foram 
analisados em delineamento inteiramen-
te casualizado, em esquema fatorial de 
2 x 3 x 3 (bandeja x substrato x posição 
do rizoma), com quatro repetições de 16 
rizomas cada.

Foi utilizada a irrigação por aspersão 
uma ou duas vezes por dia, dependendo 
da umidade do substrato. Avaliou-se o 
número e a porcentagem de brotação aos 
30 dias. Aos 68 dias foram analisadas 
a porcentagem de brotação, a massa 
fresca e seca, em gramas (g), da parte 
aérea (folha + cenanto) e subterrânea 
(rizoma + raiz).

A avaliação da massa fresca e seca 
foi realizada com dez plantas de cada 
parcela. Todas as características foram 
inicialmente testadas quanto às pressu-
posições de normalidade dos resíduos 
(teste de Shapiro-Wilk) e homogenei-
dade entre variâncias (teste de Bartlett). 
Como para todas as características as 
pressuposições não foram atendidas, os 
dados foram transformados pela equa-
ção 5,0+x  e submetidos ao teste de 
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Tukey a 0,05 de significância.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Verificou-se interação significativa 
entre as partes do rizoma (apical, me-
diana e basal) e bandejas (128 e 200 
células) e, efeito significativo para o tipo 
de substrato utilizado aos 30 dias após o 
plantio dos rizomas (Tabela 1). Na ban-
deja de 128 células, com maior volume 
de substrato, houve maior brotamento 
dos rizomas apicais e os substratos não 
diferiram entre si, quanto à brotação 
geral dos rizomas.

Houve interação significativa aos 68 
dias após o plantio dos rizomas entre o 
substrato e a bandeja e as partes do rizo-
ma foram analisadas de forma isolada. 
(Tabela 2). Houve maior brotamento 
dos rizomas apicais, significativamente 
superior às outras partes do rizoma, in-
dependentemente do tipo de bandeja uti-
lizada. Quanto ao substrato, o Comercial 
foi o que mais favoreceu as brotações 
para bandejas de 128 células, sem diferir 
estatisticamente da porcentagem de bro-
tação de rizomas de carapiá no substrato 
S2. Para bandejas de 200 células, o tipo 
de substrato foi indiferente em relação a 
porcentagem de brotação.

A superioridade do rizoma apical, 
em relação à brotação, possivelmente se 
deve ao tecido meristemático ser menos 
lignificado do que o rizoma mediano e 
basal, supondo-se que o rizoma apical 
tenha mais reserva nutricional e que os 
pontos de crescimento estejam no ápice 
do rizoma. Lopes et al. (2003) con-
cluíram que o desenvolvimento foliar 
das plantas, obtido em segmentos de 
rizomas não apicais, é bem mais lento 
do que em rizomas apicais, trabalhando 
com Limonium brasiliense. Essa infor-
mação permite, a quem queira cultivar 
Dorstenia cayapia por estaquia de 
rizoma, o corte apenas da parte apical, 
com 2 cm, deixando o restante do rizoma 
no ambiente, fazendo assim um manejo 
sustentável.

Até 30 dias após o plantio, nenhum 
substrato favoreceu as brotações, porém 
aos 68 dias o Comercial foi o substra-
to que promoveu maior formação de 
brotos.

Quanto à brotação das gemas de 

Dorstenia cayapia, houve brotação de 
uma, e mais raramente, duas gemas em 
estacas contendo em média dez gemas 
(dados não apresentados). Almeida & 
Pereira (2004) verificaram apenas uma 
gema brotada por seção de 1,5 a 2 cm de 
rizoma de Kohleria eriantha, contendo 
seis gemas. Nesse período analisado 
foi observada apenas a formação de 
cenantos masculinos, em alguns dos 
rizomas que brotaram. Apesar desta 
característica não fazer parte daquelas 
que foram analisadas, esta observação 
é um indicador de que a propagação 
desta dorstênia pode ser influenciada 
por fatores ambientais.

Ao final do experimento, observou-
-se alta taxa de enraizamento (aproxima-
damente 80%) das estacas ao se avaliar 
a massa fresca e seca subterrânea, 
apesar de apenas 24% brotarem. Este 

fato deve ter ocorrido devido ao início 
do experimento ter sido realizado no 
outono, quando a maioria das dorstê-
nias, por estresse hídrico, apresentam-
-se sem folhas. Leal & Biondi (2007), 
trabalhando na propagação vegetativa 
por estaquia de Gloxinia sylvatica, com 
início do experimento no inverno, obti-
veram conclusão semelhante. As estacas 
enraizadas, sem brotações, foram plan-
tadas em vasos e a brotação ocorreu no 
início da primavera, confirmando Petry 
(1999) que menciona como a época mais 
adequada para o plantio de estacas, o 
início da primavera. Essas observações 
indicam que a brotação de Dorstenia 
cayapia pode ser controlada por fatores 
do ambiente, observado também por 
Almeida & Pereira (2004), em brotação 
de rizomas de Kohleria eriantha.

Considerando a baixa porcentagem 

Tabela 1. Brotação de rizoma (%) de Dorstenia cayapia aos 30 dias após o plantio (rhizome 
budding (%) of Dorstenia cayapia 30 days after planting). Uberlândia, UFU, 2007.

Rizoma
Bandejas

Substratos
128 células 200 células

Apical 21,35 a A1 8,33 b A Comercial 5,36 A
Mediano 1,04 a B 1,56 a A S12 4,89 A
Basal 3,12 a B 0,00 a A S23 8,00 A
CV (%) 9,40 CV (%) 7,82

Dados foram transformados pela equação 5,0+x ; 1Médias seguidas por letras minúsculas 
e distintas nas linhas e maiúsculas na coluna, diferem entre si pelos testes de Tukey a 0,05 de 
probabilidade. 2S1= 40% terra + 40% esterco bovino + 20%húmus; 3S2 = 20% terra + 20% 
esterco bovino + 40% húmus + 20%vermiculita (data were transformed using the equation 

5,0+x ; 1Means within the same row followed by distinct lowercase letters and means 
within the same column followed by distinct upper case letters are statistically different based 
on the Tukey test, p<0.05. 2S1= 40% soil + 40% cattle manure + 20% vermicompost; 3S2= 
20% soil + 20% cattle manure + 40% vermicompost + 20% vermiculite).

Tabela 2. Brotação de rizoma (%) de Dorstenia cayapia aos 68 dias após o plantio (rhizome 
budding (%) of Dorstenia cayapia 68 days after planting). Uberlândia, UFU, 2007.

Substratos
Bandejas

Rizoma 
128 células 200 células

Comercial 51,57 aA1 6,81 bA Apical 46,34 a
S12 17,77 aB 17,76 aA Mediano 11,02 b
S23 36,52 aAB 14,10 bA Basal 14,88 b
CV (%) 9,40 CV (%) 14,38

Dados foram transformados pela equação 5,0+x ; 1Médias seguidas por letras minúsculas 
e distintas nas linhas e maiúsculas na coluna, diferem entre si pelos testes de Tukey a 0,05 de 
probabilidade. 2S1= 40% terra + 40% esterco bovino + 20% húmus; 3S2= 20% terra + 20% 
esterco bovino + 40% húmus + 20% vermiculita (1data were transformed using the equation 

5,0+x ; 1Means within the same row followed by distinct lower case letter and means within 
the same column followed by distinct upper case letters are statistically different  based on 
the Tukey test p<0.05. 2S1= 40% soil + 40% cattle manure + 20% humus; 3S2= 20% soil + 
20% cattle manure + 40% humus + 20% vermiculite].
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de brotação das estacas provenientes de 
rizomas mediano e basal, a massa fresca 
e seca foi avaliada somente nos rizo-
mas apicais brotados até 68 dias após 
o plantio (Tabela 3). Para a parte aérea 
tiveram interação bandeja x substrato, 
sendo que os substratos Comercial e S1 
obtiveram melhor desempenho, tanto 
na massa fresca quanto na massa seca, 
em bandeja de 128 células. No entanto, 
na parte subterrânea, que consistiu em 
rizoma + raiz, não houve interação ban-
deja x substrato, sendo que os melhores 
substratos, independente do tipo de 
bandeja, foram Comercial e S1.

A brotação da parte apical do rizoma 
foi superior às brotações das posições 
basal e mediana do rizoma. O uso da 
bandeja de 128 células foi melhor com-
parado com a bandeja de 200 células, 
nas brotações de rizoma. (Tabelas 1 e 2). 
Essa informação permite, a quem queira 
cultivar Dorstenia cayapia por estaquia 
de rizoma, o corte apenas da parte apical 
do rizoma, com 2 cm, deixando o restan-
te do rizoma no ambiente, fazendo assim 
um manejo sustentável. A exemplo do 

que acontece com inúmeras espécies 
de interesse medicinal e agronômico, 
a propagação vegetativa via estaquia 
de rizoma pode-se constituir num mé-
todo eficiente para a multiplicação de 
Dorstenia  cayapia.

O material vegetal extraído (384 
plantas), após o término do experimento, 
contabilizando todas as plantas brotadas 
(não utilizadas para medir massa seca e 
as seções de rizoma de tamanho inferior 
e superior a 2 cm que foram plantadas 
em vasos), totalizando 1.213 plantas, 
foi replantado no ambiente de origem, 
em 9 de abril de 2008. Dessa forma foi 
devolvido à natureza o triplo do número 
de vegetais retirados da mesma.
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Tabela 3. Massa fresca e seca (g) de plantas provenientes de estacas de rizoma apicais de carapiá (Dorstenia cayapia) sob diferentes bandejas 
e substratos aos 68 dias, após plantio [wet and dry mass (g) of plants produced from cuttings of the apical rhizomes of carapiá (Dorstenia 
cayapia) in different trays and with different subtrates, about 72±2 (≈2,3 months) after planting]. Uberlândia, UFU, 2007.

Parte aérea

Substratos
Massa fresca Massa seca

128 células 200 células 128 células 200 células
Comercial 0,5757 aA1 0,2085 bA 0,1188 aA 0,0418 bA
S12 0,5417 aA 0,2235 bA 0,1157 aA 0,0490 bA
S23 0,1637 aB 0,2605 aA 0,0375 aB 0,0572 aA
CV (%) 17,88 16,58

Parte subterrânea

Substratos Massa fresca Massa seca
Bandejas Massa fresca Massa seca

Comercial 1,0095 AB 0,2704 A
S1 1,1691 A 0,2864 A 128 células 0,9900 a 0,2591 a
S2 0,7691 B 0,1821 B 200 células 0,9750 a 0,2335 a
CV (%) 12,14 13,61 CV (%) 12,14 13,61

Todos os dados foram transformados pela equação 5,0+x .  1Médias seguidas por letras minúsculas e distintas na linha e letras maiúsculas e 
distintas na coluna, diferem entre si pelos testes de Tukey a 0,05 de probabilidade. 2S1= 40% terra + 40% esterco bovino + 20% húmus; 3S2= 
20% terra + 20% esterco bovino + 40% húmus + 20% vermiculita (data were transformed using the equation 5,0+x . 1Means within the 
same row followed by distinct lower case letters and means within the same column followed by distinct upper case letters are statistically  
different based on the Tukey test p<0.05. 2S1= 40% soil + 40% cattle manure + 20% humus; 3S2= 20% soil + 20% cattle manure + 40% 
humus + 20% vermiculite).
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H o r t a l i ç a s  o r g â n i c a s : 
agregando valor, saúde e 
saldos ambientais

Há algumas décadas, 
quando se falava de alimentos 
do futuro, imaginavam-se 
alimentos processados, indus-
trializados e em forma de cáp-
sulas, conforme se alimentam 
os astronautas ou se divulga 
nos filmes de ficção científica. 

Entretanto, o que não se 
imaginava é que a maior preo-
cupação da sociedade nos dias 
de hoje fosse a qualidade dos 
alimentos in natura, âmbito 
no qual as hortaliças têm lugar 
soberano, especialmente por 
estar presente diariamente na 
dieta dos brasileiros. Neste 
momento, a qualidade bio-
-química das hortaliças torna-
-se tema de grande relevância 
para a saúde.

Preocupado com o modo 
de produção dos alimentos, o 
setor de produção de hortaliças 
orgânicas se consolida cada 
vez mais no mercado, em con-
traposição a uma agricultura 
que lança mão de produtos 
químicos que comprometem a 
sua qualidade. Cada vez mais 
temos que caminhar nesta dire-
ção, pois não podemos permitir 
que um contaminante compro-
meta os clássicos benefícios 
das hortaliças como as maiores 
fornecedoras de sais minerais 
e vitaminas para nosso corpo.

Dois fatores principais 
reforçam a demanda social 
pelas hortaliças orgânicas.  O 
primeiro, refere-se à quanti-
dade de insumos químicos, 
principalmente agrotóxicos, 
atualmente utilizados no pro-
cesso produtivo, o que tem 
levado a sérios problemas 
de degradação ambiental e  
comprometimento da saúde 
de muitos agricultores. O se-
gundo, por serem produtos de 
consumo cotidiano, na forma 
in natura e, por serem muitos 
deles perecíveis após a colhei-
ta, são ingeridos poucas horas 
ou poucos dias após colhidos, 

aumentando o risco de levar 
resíduos de agrotóxicos às 
nossas mesas.

Deve estar claro que ‘hor-
taliças orgânicas’ não se refe-
rem apenas a ‘hortaliças sem 
agrotóxicos’. Além de não se 
empregar produtos químicos, 
para se produzir hortaliças 
orgânicas, vários princípios e 
métodos naturais devem ser 
adotados, tais como: cultivo 
em ambientes diversificados 
em fauna e flora para se obter 
equilíbrio ecológico na unida-
de de produção; uso de matéria 
orgânica, adubação verde, 
biofertilizantes, entre outros, 
que irão conferir riqueza bio-
-química e elevada qualidade à 
hortaliça colhida;  uso de mé-
todos alternativos e biológicos 
para proteção contra pragas e 
patógenos. Na fase de proces-
samento também não se em-
pregam aditivos, conservantes 
e outros artifícios inadequados 
ao consumo humano. Na fase 
de comercialização, o produto 
deve ser protegido contra 
possíveis contaminações por 
contato, motivo pelo qual 
são vendidos em embalagens 
fechadas, desde a colheita e 
processamento até a venda 
final ao consumidor, exceto 
nos sistemas de venda direta, 
como em feiras e entregas em 
domicílio.

Em outras palavras, o sis-
tema de produção baseia-se em 
normas técnicas bastante rigo-
rosas para preservar integral-
mente a qualidade do produto. 
Consideram-se inclusive as 
relações sociais e trabalhistas 
envolvidas no processo pro-
dutivo, conforme determina 
a Lei 10.831, de dezembro de 
2003, regulamentada pelo De-
creto 6.323, de 27/12/07, que 
regulamenta definitivamente a 
atividade no Brasil a partir de 
Janeiro de 2011. Neste âmbito, 
a criação do selo nacional de 
produtos orgânicos e outros 
instrumentos normativos do 
Ministério da Agricultura, 
darão um impulso ainda maior 
ao setor.

A adequada produção de 
hortaliças orgânicas, que obje-
tive atingir o estágio de pleno 
exercício da agroecologia, 
deve seguir os princípios ge-
rais destacados anteriormente 
e empregar métodos e práticas, 
tais como:

1 - Preparo mecânico do 
solo com impacto mínimo 
na sua estrutura, por meio de 
técnicas de cultivo mínimo e 
plantio direto na palha.

2 - Adubação orgânica, na 
forma de estercos de animais, 
compostos orgânicos ou outras 
fontes recomendadas pelas 
normas técnicas de produção. 

Produzir composto orgânico 
na propriedade é uma estra-
tégia para obter-se adubo 
orgânico de alta qualidade e 
baixo custo.

3 - Adubação verde com 
leguminosas para a fixação 
biológica de nitrogênio e com 
gramíneas para a melhoria da 
estrutura física do solo, em 
cultivos solteiros, consorcia-
dos ou por meio de árvores 
‘adubadeiras’.

4 - Cobertura morta para 
proteção do solo, retenção de 
umidade, economia de água, 
ativação biológica do solo e 
favorecimento do desenvolvi-
mento das plantas.

5 - Manejo de ervas espon-
tâneas para preservação de am-
bientes, refúgio de predadores 
e obtenção de equilíbrio eco-
lógico. Esta prática também 
auxilia na proteção do solo e 
na ciclagem de nutrientes. O 
manejo deve ser realizado por 
meio de corredores de refúgio 
e capinas em faixa, para evi-
tar a concorrência das ervas 
espontâneas com a cultura de 
interesse comercial.

6 - Utilização de adu-
bações suplementares com 
biofertilizantes líquidos via 
solo ou via foliar, preparados 
preferencialmente com recur-
sos locais.

7 - Adubações auxiliares 
com fertilizantes minerais de 
baixa solubilidade como os 
pós de rochas, a exemplo dos 
fosfatos naturais empregados 
para a correção de deficiên-
cias em fósforo nos sistemas 
produtivos.

8 - Manejo cultural en-
volvendo técnicas e práticas 
fundamentais para a eficiência 
produtiva e econômica dos 
cultivos. Recomenda-se a 
prática da rotação de culturas, 
técnicas de associações de 
plantas por meio de policulti-
vos, emprego de sistemas de 
consórcio, entre outras.

9 - Manejo e controle 
alternativo de pragas e pató-
genos, por meio de medidas 
de prevenção que se iniciam 
no planejamento e diversi-
ficação do sistema; uso de 
medidas preventivas culturais 
apropriadas a cada cultura; e 
emprego de técnicas e práticas 
de controle cultural e biológi-
co, caldas, extratos de plantas, 
óleos vegetais, entre outros.

As hortaliças orgânicas 
podem ser consideradas como 
os produtos agrícolas de maior 
valor agregado. Esta agrega-
ção chega a alcançar sobrepre-
ços de até 500% em relação ao 
correspondente produto con-
vencional, atingindo valores 
de R$ 5,00 a R$ 15,00 por kg 

em função do tipo de mercado. 
Indubitavelmente representa 
uma grandiosa oportunidade 
comercial, ainda explorada por 
poucos. A demanda potencial 
deste mercado é gigantesca se 
imaginármos que o consumo 
de hortaliças orgânicas é o “so-
nho de consumo” de todos nós.

Porém, o fato do valor 
monetário agregado ser de 
fácil mensuração, faz com 
que o foco sobre a agregação 
de saúde e saldos ambientais 
recebam pouco destaque, por 
serem de difícil mensuração. 
Quanto se ganha em saúde e 
qualidade de vida? Quanto 
tempo se vive a mais con-
sumindo produtos livres de 
contaminantes? Quanto se 
gasta a menos com consultas, 
exames e cirurgias médicas? 
Quanto você colabora com o 
meio ambiente, comprando 
semanalmente hortaliças or-
gânicas? Qual o valor de se ter 
um rio ou riacho sem resíduos 
de inseticidas?

Há vários anos, as esta-
tísticas têm revelado dados 
impressionantes quanto ao 
mercado mundial de alimentos 
orgânicos, que avança a uma 
taxa de crescimento anual 
entre 10 e 30%. No Brasil, 
a venda interna de produtos 
orgânicos em 2010 foi de R$ 
350 milhões, valor este supe-
rior em 40% ao registrado em 
2009. As hortaliças orgânicas 
representam a maior fatia deste 
mercado, tendo se destacado 
como o grupo de alimentos 
orgânicos mais procurado 
pelos brasileiros. Reflexo dis-
to, segundo informações do 
Ministério da Agricultura, a 
venda direta em feiras livres 
tem crescido bastante nos últi-
mos anos, reaproximando cada 
vez mais o produtor do con-
sumidor, fazendo com que o 
primeiro receba um valor justo 
pelo seu produto e o segundo 
invista este valor justo em 
um produto de qualidade que 
realmente lhe confira saúde.

A oferta de hortaliças or-
gânicas no Brasil já é uma 
realidade e o setor vem se 
desenvolvendo “muito bem, 
obrigado!” – atendendo ao 
desejo de todos.

Dr. Jacimar Luis de Souza 
(INCAPER; Venda Nova do 
Imigrante-ES; jacimarsou-
za@yahoo.com.br)

As ideias aqui expressas 
refletem a opinião do autor e 
não da Comissão Editorial. As 
informações aqui apresentadas 
são, igualmente, responsabili-
dade do autor.
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