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RESUMO 

O Estado do Pará produz cerca de 50% do que consome em de pepino, sendo o restante 

importado de outras regiões. Essa percentagem de importação é aumentada no período 

das chuvas, quando cessam os cultivos sem a proteção das casas de vegetação. O 

objetivo desse trabalho foi avaliar cinco cultivares de pepino, quando cultivados em 

ambiente protegido, nas condições amazônicas, em Belém (PA). O delineamento 

experimental utilizado foi em blocos casualizados, utilizando cinco cultivares (‘Tsuyataro’, 

‘Kenchó’, ‘Jóia’, ‘Nobre’ e ‘Kenchó’), com quatro repetições. A parcela experimental foi 

composta por 10 plantas. Para a característica de peso de frutos verificou-se que não 

houve diferença significativa entre as cultivares: ‘Guarani’ (288,81 cm), ‘Kenchó’ (282,53 

cm), ‘Jóia’ (273,77 cm) e ‘Nobre’ (264,92 cm). Quanto ao comprimento de frutos, as 

cultivares ‘Tsuyataro’ (24,65 cm) e ‘Kenchó’ (24,55 cm) apresentaram maiores valores, 

enquanto que a cultivar Nobre (14,40 cm) obteve o menor. As cultivares Guarani (5,17 

cm) e Nobre (5,30 cm) apresentaram maiores diâmetros, enquanto que ‘Guarani’, 

‘Kenchó, ‘Jóia’ e ‘Nobre’ apresentaram melhores desempenhos quanto a altura de 

plantas, de 174,98; 140,85; 156,23 e 156,13 cm, respectivamente. 

Palavras-chave: Cucumis sativus, competição de cultivares, cultivo protegido. 

ABSTRACT – Development of cultivars of cucumber under environment protected, 

in the Amazonian Oriental. 

The State of Pará produces about 50% of the cucumber consumption, being the remaining 

imported of other areas. That import percentage is increased in the period of the rains, 

when they interrupt the cultivations without the protection of the vegetation houses. The 

objective of that work was to evaluate five cultivate of cucumbers, when cultivated in 

environment protected, in the Amazonian conditions, in Belém (PA). The experimental 

design was in randomized blocks, using five cultivars ('Tsuyataro', 'Kenchó', 'Jewel', 

'Noble' and 'Kenchó'), with four replications. The experimental portion was composed by 

10 plants. For the characteristic of weight of fruits it was verified that there was not 

significant difference among them cultivars: 'Guarani' (288,81 cm), 'Kenchó' (282,53 cm), 

'Jewel' (273,77 cm) and 'Noble' (264,92 cm). As for the length of fruits, 'Tsuyataro' (24,65 

cm) and 'Kenchó' (24,55 cm) they presented larger values, while ‘Noble’ (14,40 cm) 



 

obtained the smallest. ‘Guarani’ (5,17 cm) and ‘Noble’ (5,30 cm) they presented larger 

diameters, while 'Guarani', 'Kenchó, 'Jewel' and 'Noble' they presented better performance 

as the height of plants, of 174,98; 140,85; 156,23 and 156,13 cm, respectively. 

Keywords: Cucumis sativus, competition of cultivars, protected cultivation. 

 

O pepineiro é uma das hortaliças fruto mais plantada no sistema de cultivo protegido, pois 

esse ambiente tem influenciado positivamente no desenvolvimento, rendimento e na 

qualidade comercial dos frutos, além de trazer grandes benefícios, principalmente aos 

pequenos e médios produtores, pelo cultivo intensivo, alta produtividade e possibilidade 

de produzir em épocas que normalmente seriam impróprias para cultivo. 

As Cucurbitaceas são favorecidas pela alta intensidade luminosa e fotoperíodos mais 

longos. Altas temperaturas reduzem o crescimento do sistema radicular, induzem a 

formação de frutos deformados e inativam enzimas (Cañizares, 1998). 

No Pará, as estruturas destinadas à produção comercial apresentam apenas efeito 

guarda-chuva, de proteção contra a alta pluviosidade incidente na região. A produção no 

Estado atinge cerca de 50% do que é consumido, sendo o restante importado de outras 

regiões e essa percentagem de importação aumenta no período das chuvas, quando 

cessam os cultivos sem a proteção das casas de vegetação. Por isso, torna-se necessário 

o uso de estruturas de ambientes protegidos mais adaptados às particularidades 

climáticas da Amazônia, de forma a viabilizar cultivos por todo o ano. Para a região 

amazônica, o uso de casa de vegetação tipo semilanternim é mais indicado, devido 

proporcionar redução no acúmulo de ar quente na porção superior da casa, aumentando 

as trocas com o ambiente externo. 

Existem diversas cultivares colocadas no mercado, resta-nos conhecer a mais adaptada 

às nossas condições climáticas. Devido a isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar cinco 

cultivares de pepino, quando cultivados em ambiente protegido, nas condições 

amazônicas. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em área pertencente à Universidade Federal Rural da 

Amazônia (UFRA), no Instituto de Ciências Agrárias (ICA), em Belém-PA, no período de 

março de 2004 a julho de 2004, em ambiente protegido, construído em estrutura de 

madeira tipo arco com semilanternim, possuindo dimensões de 15 m x 6 m, altura do pé 

direito de 2,8 m, coberta com filme de polietileno transparente de 100 micra de espessura 

e laterais desprotegidas. 

O delineamento estatístico foi em blocos casualizados, com quatro repetições. A parcela 

experimental foi composta de fileiras duplas, constituída por 10 plantas. Foram avaliados 



 

cinco híbridos de pepino (Tsuyataro, Guarani, Jóia, Nobre e Kenchó) no espaçamento de 

0,9 x 0,5 x 0,5 m. 

As mudas foram formadas em bandejas de poliestireno expandido com 128 células, 

utilizando-se substrato comercial. O transplantio foi realizado 15 dias após a semeadura, 

quando as mudas apresentavam quatro folhas definitivas. 

O preparo do solo foi feito com aração e gradagem. A correção da acidez e adubação 

química foram feitas de acordo com a análise química do solo, seguindo recomendações 

técnicas indicadas para a cultura. Utilizou-se o sistema de irrigação por gotejamento.  

Foram avaliados altura de plantas, peso, comprimento e diâmetro de frutos de pepinos. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de 

Tukey. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Houve efeito significativo entre as cultivares para as diferentes características avaliadas. 

Para a característica de peso de frutos verificou-se que não houve diferença significativa 

entre as cultivares guarani, ‘Kenchó’, ‘Jóia’ e ‘Nobre’ (Tabela 1). Pode-se afirmar os frutos 

de pepinos apresentaram um bom peso, devido terem sido conduzidos em baixa 

densidade. Em cucurbitáceas, de forma geral, baixas densidades produzem frutos com 

peso elevados. Gebologlu & Sagllam (2002) avaliando diferentes espaçamentos entre 

plantas (0,20; 0,30 e 0,40 m), verificaram maiores produtividades no espaçamento com 

0,20 m entre plantas. 

Quanto ao comprimento de frutos, as cultivares ‘Tsuyataro’ e ‘Kenchó’ apresentaram 

maiores valores, enquanto que a cultivar Nobre obteve o menor (Tabela 1). Esta 

divergência está relacionada às características genéticas inerentes a cada cultivar, pois 

‘Tsuyataro’ e ‘Kenchó’ fazem parte do grupo japonês, detentoras de maiores 

comprimentos. Já a cultivar Nobre faz parte do grupo caipira, que possui menor 

comprimento. O mesmo se aplica para as cultivares Guarani e Nobre, que apresentaram 

maiores diâmetros (Tabela 1) 

As cultivares Guarani, ‘Kenchó, ‘Jóia’ e ‘Nobre’ apresentaram melhores desempenhos 

quanto a altura de plantas. 
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Tabela 1. Médias de altura de plantas, peso, comprimento e diâmetro transversal de 

frutos analisados em cinco cultivares de pepineiros. UFRA, Belém-PA, 2004. 

CULTIVAR PESO (g) COMPRIMENTO 

(cm) 

DIÂMETRO 

(cm) 

ALT. PLANTA 

(cm) 

Guarani 288,81     A 15,70 C 5,17 A 174,98     A 

Kenchó 282,53 AB 24,55 A 3,73 C 140,85 AB 

Jóia 273,77 AB 17,88 B 4,63 B 156,23 AB 

Nobre 264,92 AB 14,40 D 5,30 A 156,13 AB 

Tsuyataro 256,03   B 24,65 A 3,60 C 128,83    B 

C.V. (%) 4,65 2,69 2,68 13,49 

Médias seguidas pelas mesmas letras, na vertical não diferem entre si, pelo teste de Tukey (P>0,05). 

 


