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carta do editor

Prezados,
Com este número abrimos um novo volume de Horticultura Brasileira, em seu vigésimo

quarto ano de circulação. Durante a sua existência, graças ao esforço de muitos, contribuindo ora
como autores, ora como assessores ad hoc, ora como editores e sempre como leitores, Horticultura
Brasileira conquistou o seu espaço e nos enche de orgulho. Merece menção, e menção honrosa, o
apoio irrestrito que a revista recebeu ao longo de todos esses anos das diversas diretorias da
Sociedade Brasileira de Olericultura – SOB, hoje Associação Brasileira de Horticultura – ABH.

Retomando a prática de alertar o nosso público a respeito das alterações que gradualmente
estão sendo incorporadas à revista, neste número, são duas as novidades principais:

1. Como resumo e abstract, estes de forma muito mais marcante em artigos escritos em
idioma diverso do inglês, são as seções comprovadamente mais consultadas (ou acessadas, para
empregar uma palavra cujo uso é cada vez mais freqüente) em um artigo científico, estamos nos
preocupando em tornar nossos resumos e abstracts mais informativos, sem que, contudo, percam
o seu dinamismo característico. Por isso, resumos e abstracts passam a ter um limite de 1700
caracteres, excluídos os espaços, o que corresponde a cerca de 280 a 300 palavras e;

2. Considerando que o abstract informativo tenha cumprido com sucesso a sua função e
atraído a atenção do leitor não fluente em português e espanhol, é nosso entender que facilitar o
acesso desse leitor às tabelas, figuras e quadros do artigo tem impacto positivo na divulgação dos
resultados ali descritos. Assim, a partir deste número, nossas tabelas, figuras e quadros passarão
a apresentar enunciados e rodapés não só no idioma em que o trabalho foi escrito, mas também
em inglês.

Com estas duas ações, esperamos que Horticultura Brasileira possa melhorar o serviço que
presta a seus autores, ampliando o alcance dos resultados divulgados através da revista.

Outro assunto muito importante é o atendimento a alguns pontos das normas para submissão
de artigos que têm sido sistematicamente ignorados. Estes pontos, à medida que a revisão eletrô-
nica dos artigos se torna mais e mais freqüente, são definitivos para a agilidade do processo de
tramitação, uma demanda dos autores e uma meta da Comissão Editorial. Por isso, pedimos aos
autores que, ao submeterem seus trabalhos para avaliação, atentem para:

1. Numeração de linhas e páginas;

2. Títulos com no máximo 75 caracteres, excluídos os espaços, o que corresponde a cerca de
quinze palavras, já que este é o limite para indexação em bases de dados;

3. Resumo e abstract devem ser versões perfeitas um do outro, de modo a veicularem exata-
mente as mesmas informações e;

4. Tabelas, figuras e quadros não devem ser redundantes e seu uso deve ser limitado ao
indicado nas normas para submissão de trabalhos. O uso excessivo de tabelas, figuras e quadros
distrai a atenção dos leitores dos resultados relevantes do trabalho, reduzindo, em conseqüência,
o seu impacto.

Finalmente, gostaria de chamar a atenção para as capas do volume 25, entregues a diferentes
países americanos. As nossas boas-vindas à Colômbia, que inaugura o ano de 2007.

Até o próximo número,

Comissão Editorial
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pesquisa

O interesse pelo cultivo em sistema
hidropônico vem crescendo nos úl-

timos anos no Brasil. A hidroponia apre-
senta algumas vantagens como econo-
mia de água, automação, produção du-
rante o ano todo, controle da nutrição
das plantas e qualidade do produto co-
lhido (Furlani et al., 1999). A alface pro-
duzida nesse sistema tem obtido remu-
neração de 35 a 50% superior à cultiva-
da no sistema convencional, mesmo em
mercados tradicionais como as
CEASAS (Junqueira, 1999).

O nitrogênio tem importante função
na planta como componente de
aminoácidos e proteínas; é absorvido
principalmente como nitrato e em me-
nor proporção como amônio, tendo o
primeiro também a função de regulador

osmótico no vacúolo (Blom-Zandstra,
1989). Períodos de alta luminosidade,
como na primavera e no verão, induzem
maior atividade da enzima redutase do
nitrato, consequentemente reduzindo a
quantidade de nitrato pela incorporação
em aminoácidos e proteínas. No inver-
no, se houver alta disponibilidade de N
associada a pouca luminosidade com
baixa fotossíntese, o nitrato se acumula
no vacúolo da célula e pode atingir ní-
veis elevados (Blom-Zandstra &
Lampe, 1985).

A produção de hortaliças folhosas
em hidroponia exige alguns cuidados
com a nutrição, podendo ocorrer maior
acúmulo de nitrato nas plantas do que
no processo convencional de cultivo
(Bennini et al., 2002). As hortaliças têm

TAKAHASHI HW; HIDALGO PC; FADELLI L; CUNHA MET. 2007. Composição e manejo da solução nutritiva visando a diminuição do teor de nitrato
nas folhas de alface hidropônica. Horticultura Brasileira 25: 006-009.

Composição e manejo da solução nutritiva visando a diminuição do teor
de nitrato nas folhas de alface hidropônica
Hideaki W Takahashi1; Paulo C Hidalgo2; Laércio Fadelli1; Magda E T da Cunha1

1UEL, Depto. Agronomia, C. Postal 6001, 86051-990 Londrina-PR; 2EMATER, C. Postal 386, 86300-000 Cornélio Procópio-PR; E-
mail:hwilson@uel.br.

diferentes capacidades para acumular
nitrato, sendo espinafre, alface, rúcula,
almeirão, nabo, rabanete e beterraba as
que têm maiores possibilidades de apre-
sentarem teores elevados em algumas
condições de cultivo; folhas e pecíolos
têm maior capacidade de acumular ni-
trato que inflorescências e frutos
(Lorenz, 1978).

O nitrato consumido em excesso
pode ser prejudicial à saúde, podendo
levar à formação de nitrito e causar ini-
bição do transporte de oxigênio no san-
gue. Outros compostos que podem ser
formados são as aminas secundárias
como nitrosaminas, N-
nitrosodimethilamina que são potencial-
mente cancerígenas (Fine et al., 1977;
Craddock, 1983).

RESUMO
As hortaliças folhosas têm elevada capacidade de acumular ni-

trato nas folhas e pecíolos, mas o consumo excessivo de nitrato pode
ser prejudicial à saúde humana. Determinou-se a melhor combina-
ção de doses e fontes de N e época de fornecimento na solução nu-
tritiva para obter diminuição do teor de nitrato em folhas de alface,
cv. Vera. Os tratamentos foram (T1) 210 mg L-1 de N como nitrato
(N-NO

3
-) do transplante à colheita; (T2) 189 mg L-1 (90%) de N-

NO
3

- associado com 21 mg L-1 (10%) de N como amônio (N-NH
4

+);
(T3) 210 mg L-1 de N-NO

3
- até 24 dias após transplante e substitui-

ção por 189 mg L-1 de N-NO
3

- e 21 mg L-1 de N-NH
4

- até o final do
ciclo; (T4) 210 mg L-1 de N-NO

3
- até o 24o dia e redução para105 mg

L-1 de N-NO
3

- no final do ciclo e (T5) 210 mg L-1 de N-NO
3

- até o
24o dia do transplante e redução para 52,5 mg L-1 de N-NO

3
- no final

do ciclo. Os melhores resultados foram obtidos com os tratamentos
2 e 3, obtendo teores de nitrato na parte aérea de 1.756 a 1.920 mg
kg-1 na matéria fresca e produtividade equivalente ao tratamento 1.
A redução de nitrato em solução nutritiva no final do ciclo não redu-
ziu o teor de nitrato em folhas.

Palavras-chave: Lactuca sativa, cultivo hidropônico, fontes de ni-
trogênio.

ABSTRACT
Nutrient solution control in order to decrease nitrate content

in leaves of hydroponic lettuce

The edible vegetables have a high capacity to accumulate nitrate
in the leaves and stem. The excessive consumption of nitrate can be
harmful to human health. The best combination of doses and sources
of N and supply time were determined in the nutritious solution to
reduce the nitrate concentration in cv. Vera leaves of lettuce. The
treatments were (T1) 210 mg L-1 of N as nitrate (N-NO

3
-) from

transplantation to harvest; (T2) 189 mg L-1 (90%) of N as nitrate (N-
NO

3
-) associated with 21 mg L-1 (10%) of N as ammonium (N-NH

4
+);

(T3) 210 mg L-1 of nitrate until the 24th day and substitution for 189
mg L-1 of nitrate and 21 mg L-1 N-NH

4
+ until the end of the cycle;

(T4) 210 mg L-1 of N-NO
3

- until the 24th day of the transplant and
reduction to 105 mg L-1 of N-NO

3
- until the end of the cycle; (T5)

210 mg L-1 of N-NO
3
- until the 24th day of the transplant and reduction

to 52,5 mg L-1 of N-NO
3

- until the end of the cycle. The best results
were obtained with the treatments T2 and T3, with levels of nitrate
in the edible part varying from 1,756 to 1,920 mg kg-1 in the fresh
matter and equivalent yield to the treatment 1. The reduction of nitrate
in nutritious solution in the end of the cycle did not reduce the quantity
of nitrate in leaves.

Keywords: Lactuca sativa, hydroponic cultivation, nitrogen sources.

(Recebido para publicação em 20 de julho de 2005; aceito em 27 de janeiro de 2007)
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A maior quantidade de nitrato con-
sumido pela população provém do con-
sumo de hortaliças, representando 72 a
94% do total ingerido (Sheng Minghzu,
1982). Dados da organização mundial
de saúde preconizam que a ingestão diá-
ria aceitável de nitrato é de 3,65 mg kg-1

de massa corpórea (Escoín-Peña et
al.,1998). A legislação européia define
limites para o teor de nitrato na matéria
fresca dos vegetais a serem consumidos
pela população, sendo 4500 mg kg-1 para
inverno e 3000 mg kg-1 para verão os
limites para nitrato em cultivos sob am-
biente protegido, e 2500 mg kg-1 o limi-
te de nitrato para o cultivo em campo
aberto (Anon, 1997). A legislação bra-
sileira não define teores de nitrato em
vegetais consumidos pela população, e
tampouco seus teores são monitorados nos
vegetais comercializados, apesar da im-
portância desse no sistema de produção.

É possível reduzir o acúmulo de ni-
trato em partes comestíveis de hortali-
ças com estratégias como aumentar a
intensidade luminosa, colher durante ou
logo após um período de alta
luminosidade, atrasar a época de colhei-
ta, utilizar cultivares com menor capa-
cidade para acumular nitrato, reduzir as
doses de nitrato aplicadas durante o ci-
clo ou no final do ciclo, colocar parte
da adubação como amônio e aplicar clo-
ro (Van der Boon et al., 1990; McCall
& Willumsen, 1998; Fernandes et al.,
2002).

O objetivo deste trabalho foi avaliar
soluções nutritivas distintas quanto à
concentração de N e relação nitrato-
amônio para diminuir o teor de nitrato
em folhas de alface, cv. Vera.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi instalado em 17/
01/04, em área experimental da UEL,
em hidroponia, em casa de vegetação
com teto em arco de 6 m de largura e 15
m de comprimento, coberta com
polietileno de baixa densidade de 100
micrômetros de espessura. Foi empre-
gado o sistema de hidroponia denomi-
nado fluxo laminar de nutrientes (NFT),
com recirculação de nutrientes, compos-
to por uma bancada de 5 tubos de PVC
para hidroponia, com espaçamento de
25 cm.

Para cada tratamento foi utilizado um
conjunto composto por um reservatório,
um conjunto moto bomba de ¼ CV (184
W) e tubulação de sucção, recalque, re-
torno e cultivo. Os reservatórios de ci-
mento amianto, impermeabilizados, com
capacidade de 50 L de capacidade e 40 L
úteis foram parcialmente enterrados em
areia. O recalque subterrâneo em tubos
de PVC com retorno de parte da vazão
ao reservatório foi por tubos perfurados
para melhorar a aeração e diminuir a tem-
peratura da solução.

A circulação da solução nutritiva foi
processada de forma independente em
cada tratamento, sendo os cinco conjun-
tos conectados e sincronizados por um
temporizador funcionando de forma
contínua das 10 às 17 horas e de forma
intermitente no restante do período com
10 minutos de pausa e 10 minutos de
circulação da solução.

A alface crespa cultivar Vera foi
semeada em 23/12/03 em bandejas de
isopor com 288 células contendo
substrato comercial Plantmax®. As mu-
das foram transplantadas em 17/01/04,
aos 20 dias da emergência com 2 a 3
pares de folhas para solução hidropônica
com produtos “puro para análise”, com
as seguintes concentrações em mg L-1:
N-210; P-31; K-191; Ca-200; Mg-48; S-
69,4; Fe-2; Zn-0,04; Mn-0,5; B-0,5; Cu-
0,015 e Mo-0,09.

O delineamento experimental utili-
zado foi de blocos ao acaso, com cinco
tratamentos e cinco repetições, seis plan-
tas por parcela, sendo as quatro plantas
centrais utilizadas para avaliação das
características.

Os tratamentos avaliados foram (T1)
solução nutritiva (SN) com 210 mg L-1

de N como nitrato em todo ciclo; (T2)
SN com 189 mg L-1 de N na forma de
NO

3
- e 21 mg L-1 de N na forma de

amônio em todo ciclo; (T3) SN com 210
mg L-1 de N na forma de NO

3
-
 
até o 24º

dia, substituída por SN com 189 mg L-1

de N-NO
3
-
 
e 21 mg L-1 de N como NH

4
+

até o final do ciclo.; (T4) SN com 210
mg L-1 de N-NO

3
-
 
até o 24º dia substituí-

da por SN com 105 mg L-1 de N na for-
ma de NO

3
- no restante do ciclo; (T5)

SN com 210 mg L-1 de N na forma de
NO

3
-
 
até o 24º dia substituída por 52,5

mg L-1 de N na forma de NO
3
- no restan-

te do ciclo.

Foram monitoradas as temperaturas
da solução nutritiva às 8 horas e às 14
horas em todos os tratamentos e a tem-
peratura do ar no interior da estufa. Os
níveis de solução nos reservatórios fo-
ram completados para 40 L, duas vezes
ao dia. Em seguida o pH era corrigido
para valores de 6,2±0,2, com ácido clo-
rídrico ou hidróxido de sódio. A
condutividade elétrica (CE) da solução
foi monitorada uma vez ao dia e
corrigida em todos os tratamentos sem-
pre que houvesse depleção de 20% no
valor da CE inicial, mesmo que ocor-
resse em apenas um dos tratamentos.

Após 34 dias do transplante, as plan-
tas foram colhidas e separadas em parte
aérea e raiz para a determinação da ma-
téria fresca, lavadas com água corrente
e secas em estufa com circulação de ar
forçada a 55°C até peso constante e de-
terminado o peso da matéria seca. A
parte aérea foi moída para a determina-
ção de nitrato, conforme metodologia
descrita por Cataldo et al. (1975).

As médias dos tratamentos de maté-
ria fresca e seca da parte aérea e raiz e o
teor de nitrato da parte aérea foram com-
paradas pelo teste de Tukey.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados deste experimento,
com média geral de 301 g de matéria
fresca por planta, são superiores aos
obtidos por Bennini et al. (2002) em 32
amostras de alface comercial
hidropônica coletadas em Londrina-PR,
que foi de 271 gramas. Os tratamentos
2 e 3, contendo amônio em solução,
apresentaram os menores valores de
matéria  seca de raiz e da parte aérea
(Tabela 1). A presença de amônio em
solução proporciona um maior declínio
de pH em soluções nutritivas, especial-
mente em altas temperaturas (Kafkafi,
1990) e, no caso dos tratamentos 2 e 3,
influenciou a produção de matéria seca
da raiz e parte aérea. Mesmo com duas
correções diárias de pH houve maior
diminuição de pH, entre as correções
nos tratamentos 2 e 3 em relação aos
tratamentos com nitrato em solução.

A matéria fresca da parte aérea, que
é a parte comercializável, não apresen-
tou diferenças entre os tratamentos 1, 2,
3 e 5 (Tabela 1).

Composição e manejo da solução nutritiva visando a diminuição do teor de nitrato nas folhas de alface hidropônica
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O teor médio de nitrato de 2314 mg
kg-1 (Tabela 2) é superior à média geral
de 1588 mg kg-1 encontrada por Bennini
et al. (2002) em 32 amostras de alface
hidropônica comercial, porém abaixo do
limite máximo de 2500 mg kg-1 de nitra-
to em folhas, admitido pela legislação
européia, com exceção do tratamento 4,

que apresentou média de 3024 mg kg-1.
O emprego de filme de polietileno (lei-
toso) com 50% de transparência, visan-
do reduzir a temperatura, pode ter in-
fluenciado o aumento do teor de nitrato
na parte aérea em todos os tratamentos.

Sabe se que uma das maneiras para
se reduzir o teor de nitrato na planta é a

diminuição de sua disponibilidade em
solução, porém isto não ocorreu neste
experimento. Os tratamentos 4 e 5, com
menores concentrações de N-NO

3
- em

solução nos últimos 10 dias do final do
ciclo, não apresentaram redução do teor
de nitrato na parte aérea. O tratamento
4 apresentou o maior teor de nitrato, pois
houve concentração do mesmo em fun-
ção do menor acúmulo de matéria fres-
ca neste tratamento.

Economakis et al. (1997), trabalhan-
do com concentrações de 50, 100 e 150
mg L-1 de N como nitrato em solução
nutritiva, não obtiveram diferenças de
produtividade e teor de nitrato na parte
aérea da alface. Reinink & Eenink
(1988) mostraram em experimento com
cultivares de alface em soluções conten-
do 96, 161 e 189 mg L-1 de N-NO

3
- ha-

ver baixa correlação entre teor de nitra-
to no caule, na raiz e matéria fresca da
planta e concluíram que o conteúdo de
nitrato é complexo e influenciado por
diversos mecanismos fisiológicos.

Schoubeck et al. (1991), reduzindo
o nitrato na solução nutritiva em 57%
por quatro semanas antes da colheita,
não obtiveram diminuição significativa
no teor de nitrato nas folhas e nem na
produção de matéria fresca da alface.

A substituição de 10% do N como
amônio (N-NH

4
+) por todo o ciclo (T2)

ou por 10 dias no final do ciclo (T3) foi
efetiva na redução de nitrato na parte
aérea da alface (Tabela 2). Houve redu-
ção significativa no teor de nitrato nas
partes comestíveis, com 1920 mg kg-1

(T2) e 1756 mg kg-1 (T3). Da mesma
forma o trabalho de Van der Boon et al.
(1990) mostrou redução do teor de ni-
trato em folha de alface com o uso de
nitrato associado com amônio em solu-
ção hidropônica. Fernandes et al. (2002)
conseguiram redução do teor de nitrato
em folhas das cultivares Regina e Gran-
des Lagos com a utilização de 190,4 mg
L-1 de N em solução nutritiva, sendo
21,9% como amônio em relação à utili-
zação exclusiva de nitrato, com valor
máximo de 1700 mg kg-1 de nitrato na
matéria fresca. Os valores de nitrato em
folhas obtidos por Fernandes et al.
(2002) são similares aos tratamentos 2
e 3 deste experimento.

O consumo diário aceitável de ni-
trato preconizado pela Organização

*Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem a 5% de probabilidade para matéria
fresca e 1% para matéria seca pelo teste de Tukey (means followed by the same letter in the
column did not differ from each other by the Tukey test, P<0.05).

Tabela 1. Matéria fresca da parte aérea (Mfpa), matéria seca da parte aérea (Mspa), matéria
fresca de raiz (Mfr), matéria seca de raiz (Msr), da alface crespa cv. Vera, cultivada com
soluções nutritivas de diferentes composições e manejo (Fresh matter of the aerial part (Mfpa),
dry matter of the aerial part (Mspa), fresh matter of roots (Mfr) and dry matter of roots
(Msr), of crisp lettuce, cv. Vera, cultivated with nutritive solutions and various compositions).
Londrina, UEL, 2004.

HW Takahashi et al.

Tabela 2. Teores de nitrato na matéria fresca de alface crespa, cv. Vera, cultivada com solu-
ções nutritivas de diferentes composições e manejo (Nitrate levels in the fresh matter of
crisp lettuce, cv. Vera, cultivated under different compositions and use of nutritive solutions).
Londrina, UEL, 2004.

*Médias seguidas por mesma letra na coluna não diferem a 1% de probabilidade pelo teste
de Tukey (means followed by the same letter in the column did not differ from each other by
the Tukey test, P<0.05).
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Composição e manejo da solução nutritiva visando a diminuição do teor de nitrato nas folhas de alface hidropônica

Mundial de Saúde, de 3,65 mg kg-1 de
massa corpórea por dia (Escoin-Peña et
al. 1998), que equivale a 237,25 mg para
uma pessoa de 65 kg. No caso deste
experimento, uma pessoa com essa mas-
sa poderia consumir 78 g de alface por
dia com 3024 mg kg-1 de nitrato (T4) ou
135 g da alface com 1756 mg kg-1 de
nitrato nas folhas (T3).

Conclui-se que a utilização de 10%
do N total da solução nutritiva como
amônio, por todo o ciclo ou no final do
ciclo, foi efetiva na redução do teor de
nitrato nas folhas de alface, cv. Vera, sem
prejuízo da matéria fresca. Por outro lado,
a redução da concentração de nitrato na
solução nos 10 dias do final do ciclo não
reduziu o teor nitrato nas folhas.
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Feijão-vagem (Phaseolus vulgaris L.)
é uma hortaliça de grande importân-

cia econômica e social no Brasil. Desta-
ca-se entre as dez mais consumidas in
natura no estado de Goiás. Em 2002, o
volume de vagens comercializadas nas
CEASAs de Goiás alcançou 5.291 t. O
produto é comercializado o ano todo, sen-
do 94,5% produzido no estado por peque-
nas propriedades rurais, empregando-se
mão-de-obra familiar e cultivares de cres-
cimento determinado ou indeterminado
(Peixoto et al., 2001; CEASA-GO, 2002).

As plantas de crescimento determi-
nado possuem caule ereto, curto, rami-
ficado, inflorescências terminais, além
de laterais. Os frutos são vagens de pol-
pa espessa e formato afilado, dentro das
quais se desenvolvem as sementes. Di-
ferem do feijão comum pelo baixo teor
de fibras nas vagens que são consumidas
verdes (Peixoto, 2001; Filgueira, 2003).

VIDAL VL; JUNQUEIRA AMR; PEIXOTO N; MORAES EA. 2007. Desempenho de feijão-vagem arbustivo, sob cultivo orgânico em duas épocas. Horticultura
Brasileira, 25: 010-014.
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As vantagens das cultivares
arbustivas são o menor ciclo e a dispen-
sa do tutoramento. As colheitas são con-
centradas, podendo chegar no máximo a
cinco. Outra vantagem é a possibilidade
de efetuar uma única colheita, arrancan-
do as plantas no campo para posterior
separação das vagens (Peixoto et al.,
1997; Pinto et al., 2001a). As mais adap-
tadas às condições do estado de Goiás
são ‘Coralina’, ‘Turmalina’ e ‘Mimoso
Rasteiro AG-461’ (Peixoto et al., 1997).

Em Anápolis (GO), a melhor época
de semeadura vai de abril a junho (Pei-
xoto et al., 1997), com produtividade
variando de 10,4 a 15,5 t ha-1, peso mé-
dio de vagens comerciais de 5,1 a 9,0
gramas, número de vagens por planta
de 13,8 a 18,4 e antese das primeiras
flores de 46,0 a 48,3 dias.

Em Minas Gerais, os maiores rendi-
mentos médios de vagens comerciais,

em sistema tradicional no outono-inver-
no, das cvs. Novirex e Turmalina são de
8,9 e 9,0 t ha-1, respectivamente (Pinto
et al., 2001a, 2001b). Oliveira et al.
(2001), avaliando linhagens e cultiva-
res de feijão-vagem arbustivas em sis-
tema tradicional, nas condições de
Areia-PB, obtiveram produtividades
médias variando de 9,4 a 17,6 t ha-1.

A produtividade média nacional de
feijão vagem é de 13 t ha-1 para as
arbustivas (Blanco et al., 1997). Já a
produção média nacional de semente de
feijão-vagem, em sistema tradicional,
situa-se entre 1,8 e 2,0 t ha-1 (Viggiano,
1990). Em Goiás, o feijão-vagem
arbustivo apresenta produtividade de
semente de 1,5 a 2,8 t ha-1, enquanto que
o peso médio de 100 sementes varia de
25 a 41 gramas (Peixoto et al., 1993).

Em Anápolis, a produtividade co-
mercial de vagens, usando cultivares

1 Trabalho executado pela primeira autora como parte de dissertação de mestrado em produção vegetal na UnB, Brasília-DF.

RESUMO
Seis genótipos de feijão-vagem arbustivo foram avaliados em

Anápolis-GO, sob sistema orgânico de produção, nos períodos de
outono-inverno (2002) e primavera-verão (2002/2003). Avaliou-se
a precocidade, produtividade de vagens, peso e número de vagens
por planta, total e comercial, peso e número de vagens com defeito
(%), produtividade e peso de 100 sementes. O delineamento experi-
mental utilizado foi de blocos ao acaso, com seis tratamentos (linha-
gens Hab 1, Hab 19, Hab 39, Hab 46, e as cultivares Coralina e
Turmalina), em quatro repetições. Todos os genótipos apresentaram
maior rendimento no período de outono-inverno. As cultivares
Coralina e Turmalina foram as mais precoces nos dois períodos. As
maiores produtividades, total e comercial, observadas no outono-
inverno foram apresentadas por ‘Coralina’ e linhagem Hab 39, su-
perando ‘Turmalina’, mas igualaram-se às demais linhagens, enquan-
to que na primavera-verão ’Coralina’ mostrou-se superior apenas à
linhagem Hab 46.

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L., rendimento, produção or-
gânica.

ABSTRACT
Evaluation of bush snap beans under organic cropping

system, during two periods

Six genotypes of bush snap beans were evaluated in Anápolis,
Goiás State, Brazil, during autumn-winter (25th May –13th August,
2002) and spring-summer (12th November, 2002 – 10th January, 2003)
seasons cultivation in an organic cropping system. The experimental
design was of randomized blocks, with six treatments (breeding lines
Hab 1, Hab 19, Hab 39, Hab 46 and cultivars Coralina and
Turmalina), with four replications. All the genotypes resulted in
higher yield during autumn-winter season. Cultivars Coralina and
Turmalina were earlier in both seasons. ‘Coralina’ and Hab 39 showed
the highest yields, higher than cv. Turmalina, but similar to the other
breeding lines. During spring-summer season, ‘Coralina’ presented
better results than Hab 46.

Keywords: Phaseolus vulgaris L., yield, organic crop system.

(Recebido para publicação em 25 de agosto de 2005: aceito em 5 de março de 2007)
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arbustivas sob sistema tradicional é de
5 t ha-1 (AGENCIARURAL, 2003). Pos-
sivelmente, a causa seja um intenso ata-
que de viroses, sobretudo mosaico dou-
rado, embora as áreas tenham recebido
pulverizações químicas.

O cultivo do feijão-vagem em Goiás
caracteriza-se pelo cultivo tradicional,
dentro dos princípios da “Revolução
Verde”, que preconiza o uso intensivo
de insumos químicos, tanto fertilizan-
tes quanto agrotóxicos, para alcançar
elevadas produtividades. As limitações
desse sistema são a dependência de
insumos externos à propriedade, não
raro dominados por oligopólios, e a de-
gradação ambiental, além de afetar ne-
gativamente a saúde dos agricultores e
consumidores destes produtos.

A crescente constatação dos danos
ambientais advindos do desenvolvimen-
to descontrolado das práticas insalubres
em setores da agricultura tradicional tem
reforçado a conscientização cada vez
maior de que algo deve ser feito para
minimizá-los. Portanto, estão sendo es-
tudados novos modelos agroecológicos
de produção, com base em práticas de
manejo orgânico, reciclagem de matéria
orgânica e menor agressividade ao meio
ambiente (Altieri & Nicholls, 1999).

A demanda por alimentos saudáveis,
livres de resíduos tóxicos, bem como a
necessidade de preservação ambiental,
tem crescido em todo o mundo. A pro-
dução orgânica de alimentos pode se
tornar uma alternativa viável para au-
mentar a rentabilidade do setor
agropecuário (Saminêz, 1999). O siste-
ma orgânico de produção de hortaliças
tem proporcionado efetivo desenvolvi-
mento agronômico em diferentes espé-
cies, alcançando níveis competitivos de
produtividade e produtos de elevado
padrão comercial (Souza et al., 2001;
Souza & Resende, 2003). Vidal et al.
(2003) obtiveram produtividades mé-
dias de 1,9 a 3,1 t ha-1 em feijões espe-
ciais, em sistema orgânico, superiores
aos alcançados no sistema tradicional,
em Anápolis-GO.

O Brasil é carente de cultivares de
feijão-vagem desenvolvidas para o sis-
tema de cultivo orgânico. A cultivar ideal
deve apresentar rusticidade, resistência
às pragas e produtividade satisfatória
sem a utilização de fertilizantes solúveis.

Segundo Maluf (2002), a produção de
sementes orgânicas não tem sido alvo
de interesse de grandes empresas, por
envolver mudanças nos atuais sistemas
de produção. Primavesi (2001) enfatiza
que cultivares oriundas de países de cli-
ma temperado não apresentam adapta-
bilidade a climas quentes.

Em Goiás, a produção orgânica ain-
da é insipiente devido à ausência de
tecnologia específica, incluindo cultiva-
res adaptadas ao sistema.

O objetivo deste trabalho foi avaliar
genótipos de feijão-vagem arbustivo nas
épocas de outono-inverno e primavera-
verão, em sistema de cultivo orgânico,
em Anápolis-GO, visando a disponibi-
lidade de material genético mais adap-
tado às condições climáticas da região
e às especificidades desse sistema de
cultivo.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram conduzidos, a campo, dois
experimentos com feijão-vagem
arbustivo em sistema orgânico de pro-
dução, no outono/inverno (25/05 a 13/
08/2002) e na primavera-verão (12/11/
2002 a 10/01/2003), no Setor de
Olericultura e Fruticultura da Estação
Experimental de Anápolis-GO (EEA) da
AGENCIARURAL, em Latossolo ver-
melho, latitude 16°19’48" S, longitude
48º58’23" W.Grw e altitude de 1.032 m.
O clima é classificado como AW
(Köppen), com duas estações bem defi-
nidas (seca e chuvosa), com a ocorrên-
cia de períodos de estiagem durante a
estação chuvosa (veranicos).

O solo foi fertilizado com base nos
resultados da análise química e de acor-
do com os critérios para a produção or-
gânica (MAPA, 1999; Brasil, 2003).
Para viabilizar a conversão ao sistema
orgânico, uma área de 1,6 ha foi deixa-
da em pousio com Brachiaria
decumbens durante os anos de 1998 a
2000. No verão de 2001/2002 foram
semeadas as leguminosas mucuna pre-
ta (Stilozobium aterrimum) e crotalária
(Crotalaria spectabilis). No período de
floração esses materiais foram incorpo-
rados superficialmente ao solo. Faixas
de terreno com as leguminosas foram
deixadas intactas, em torno dos experi-
mentos com o objetivo de aumentar a

diversidade de plantas na área, além de
servir como barreiras naturais e abrigo
para predadores. Parte da área convertida
ao sistema orgânico foi dividida em duas
glebas: I e II, onde foram conduzidos os
experimentos I e II, respectivamente.

Foram avaliados seis genótipos de
feijão-vagem de crescimento determi-
nado, sendo quatro linhagens (Hab 1,
Hab 19, Hab 39 e Hab 46) e duas culti-
vares (Coralina e Turmalina),
provenientes da EEA, selecionados de
materiais genéticos oriundos do Centro
Internacional de Agricultura Tropical
(CIAT) (Tabela 1). A escolha desses
materiais foi baseada em dados dispo-
níveis na EEA e na literatura (Peixoto
et al., 1997; Pinto et al, 2001a, b), rela-
tivos a resistência às pragas e doenças,
à qualidade de vagens e à produtivida-
de em sistema tradicional de cultivo.

O experimento I foi conduzido no
período de outono-inverno, logo após a
incorporação das leguminosas, com se-
meadura realizada em 25/05/02, enquan-
to que o II foi conduzido na primavera-
verão (2002/2003), semeado em 12/11/
02. Nessa área, antecedeu o cultivo de
feijões especiais no período de outono-
inverno em 2002, também em sistema
orgânico.

Para ambos, o delineamento experi-
mental utilizado foi de blocos ao acaso,
com seis tratamentos e quatro repeti-
ções. Cada parcela foi composta de oito
fileiras de plantas com oito metros de
comprimento, espaçadas de 50 cm en-
tre linhas e de 20 cm entre plantas, num
total de cinco plantas por metro de fi-
leira. Para a produção de vagens verdes
foram usados cinco metros das quatro
fileiras centrais (10 m2) e para a produ-
ção de sementes, cinco metros das qua-
tro fileiras laterais (10 m2).

A cultura foi conduzida em sistema
orgânico de produção, de acordo com a
Lei nº 10.831 que regulamenta a Agri-
cultura Orgânica (MAPA, 1999; Brasil,
2003).

A análise química do solo na área I,
resultou: pH em água=5,5, P disponível
(extrator Mehlich 1)=4,0 mg dm-³, K dis-
ponível=104,0 mg dm-³, Ca+Mg=2,8 cmol
dm-³, Al=0,0 cmol dm-³, e matéria orgâni-
ca=26,6 g dm-³. Já na área experimental II,
à época da semeadura, o solo apresentou:
pH em água=5,7, P disponível (extrator

Desempenho de feijão-vagem arbustivo, sob cultivo orgânico em duas épocas
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Mehlich 1)=3,0 mg dm-³, K=210 mg dm-³,
Ca+Mg=2,3 cmol dm-³, Al=0,1 cmol dm-³
e matéria orgânica=24,1 g dm-³.

Em ambos os experimentos, as adu-
bações foram feitas com 500 g m-1 de
composto orgânico + 30 g m-1 de
termofosfato Yoorin, no plantio, e 200
g m-1 de esterco de aviário puro, bem
curtido, aos 20 dias após a semeadura.

O composto orgânico utilizado foi
produzido na EEA a partir de palhada
de milho verde e esterco de aviário puro,
seguindo metodologia de Kiehl (1985)
e Souza & Resende (2003). Pronto para
uso resultou na seguinte composição:
pH em água=6,2, K=6,2 g kg-1, N=13,0
g kg-1, P=10,3 g kg-1 e matéria orgâni-
ca=280 g kg-1.

Foram realizados os tratos culturais
permitidos para o cultivo orgânico
(MAPA, 1999; Brasil, 2003), incluindo
a irrigação por aspersão tradicional, no
outono-inverno, capinas com auxílio de
enxadas, deixando faixas da vegetação
espontânea nas entrelinhas, para man-
ter o equilíbrio biológico, além de pul-
verizações semanais na fase vegetativa,
com detergente neutro a 1% (Burg &
Mayer, 2001; Souza & Resende, 2003)
para controle de pragas como vaquinha
(Diabrotica speciosa), mosca branca
(Bemisia argentifolii) e cigarrinha ver-
de (Empoasca kraemeri).

Foram obtidos dados de floração
(número de dias da semeadura à antese
das primeiras flores, quando 50% das

plantas da parcela apresentavam, pelo
menos, uma flor aberta). Nas colheitas
de vagens verdes, obteve-se o número e
peso (g) de vagens por parcela (10 m²),
número de plantas por parcela, no pe-
ríodo inicial da colheita, que geraram
os dados de produtividade (t ha-1), nú-
mero de vagens por planta, peso da va-
gem, total e comercial (vagens despro-
vidas de injúrias e danos causados por
pragas e patógenos), além do peso e
número de vagens com defeito.

Para a colheita de sementes, as plan-
tas foram arrancadas e trilhadas, obten-
do-se o peso por parcela e a produtivi-
dade (t ha-1). Foram retiradas amostras,
ao acaso, de 100 sementes por parcela,
registrando-se o peso das mesmas.

Os dados foram submetidos à análi-
se de variância e as médias comparadas
pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de
probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram observadas diferenças signi-
ficativas entre genótipos para a antese das
primeiras flores, produtividade e peso
médio de vagens (total e comercial), nos
dois períodos. Para o número de vagens
por planta, houve diferença significativa
somente na primavera-verão, enquanto
que para a porcentagem de peso e núme-
ro de vagens com defeito, além da pro-
dutividade média de sementes houve di-
ferença significativa no outono-inverno.

Precocidade
A antese das primeiras flores, no

período de outono-inverno, teve início
no 46º dia após a semeadura e, na pri-
mavera-verão, ocorreu no 33º dia. As
cultivares Coralina e Turmalina foram
mais precoces que Hab 19 e Hab 39 no
outono-inverno, superando a todas as
linhagens, no período de primavera-ve-
rão (Tabela 2).

Produtividade de vagens
As colheitas de vagens verdes, num

total de três, tiveram início 64 dias após
a semeadura, no outono-inverno. A cul-
tivar Coralina superou a cultivar
Turmalina e igualou-se às demais linha-
gens em produtividade média, total e
comercial.

Na primavera-verão as colheitas de
vagens verdes, em número de duas, ti-

Tabela 1. Características de genótipos de feijão-vagem arbustivo, sob cultivo orgânico, em
Anápolis-GO, 2002/2003 (Characteristics of arbustive grean beens, under organic cultivation).
Anápolis, AGENCIARURAL-EEA, 2004.

Fonte: Adaptado de Peixoto (1997).

Tabela 2. Número de dias da semeadura à antese de 50% das plantas e produtividade de
vagens, total e comercial, de genótipos de feijão-vagem arbustivo, no outono-inverno e
primavera-verão, sob cultivo orgânico, em Anápolis-GO (Number of days from sowing to
anthese of 50% of plants and total and marketable yield of snap-beans genotypes, in autumn-
winter and spring-summer, under organic cultivation in Anapolis, Goias State), 2002/2003.
Anápolis, AGENCIARURAL-EEA, 2004.

Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente entre si, pelo teste
de Tukey, a 5% de probabilidade (Means followed by the same letter in the column did not
differ from each other by the Tukey test, P<0.05).

VL Vidal et al.
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veram início 52 dias após a semeadura.
A linhagem Hab 19 e a cultivar Coralina
foram mais produtivas do que a linha-
gem Hab 46 e igualaram-se aos demais
genótipos quanto às produtividades
médias, total e comercial (Tabela 2).

Os genótipos arbustivos avaliados
em sistema orgânico foram mais produ-
tivos no outono-inverno, devido à me-
nor pressão de pragas e baixo estresse
decorrente do calor. Esses resultados
concordam com aqueles obtidos por
Peixoto et al. (1997) que, comparando
as épocas de semeadura, observaram ser
abril a junho o período mais favorável
para o cultivo tradicional de feijão-va-
gem arbustivo em Goiás.

Número de vagens por planta
O número de vagens por planta foi

de 15,2 para vagens totais e de 12,1 para
vagens comerciais, não havendo dife-
rença estatística significativa entre os
genótipos, no outono-inverno (Tabela
3). Esses valores situaram-se dentro das
médias encontradas no sistema tradicio-
nal por Pinto et al. (2001b) e Peixoto et
al. (1997).

Na primavera-verão, a linhagem
Hab 19 apresentou o maior número de
vagens totais por planta, seguida da cul-
tivar Coralina, enquanto que para o nú-
mero de vagens comerciais, Hab 19 foi
estatisticamente superior a todos os
genótipos (Tabela 3).

Peso da vagem
Os maiores pesos de vagens total e

comercial ocorreram nas linhagens Hab
1, Hab 39 e na cultivar Turmalina, que
apresentaram diferença estatística sig-

nificativa em relação à linhagem Hab
19, que foi a de menor peso. A cultivar
Coralina e a linhagem Hab 46 iguala-
ram-se às maiores médias no período de
outono-inverno (Tabela 3).

Na primavera-verão, Coralina e
Turmalina superaram as linhagens Hab
19 e Hab 46 para peso de vagens co-
merciais. Para peso de vagens total não
foi observada diferença estatística sig-
nificativa entre os genótipos (Tabela 3).

Peso e número de vagens com de-
feito (%)

A linhagem Hab 19 seguida de Hab
46 apresentaram as maiores perdas em
peso e número de vagens com defeito,
no outono-inverno (Tabela 4). A alta
porcentagem de perda apresentada por

Hab 19, provavelmente, foi devido à sua
maior suscetibilidade ao mosaico dou-
rado, conforme sintomas visuais obser-
vados à campo.

Foi de 48,8% o peso de vagens com
defeito e de 49,8% o número de vagens
com defeito, não havendo diferença es-
tatística significativa entre os genótipos
no período de primavera-verão (Tabela
4). Essa elevada quantidade de vagens
com defeito se deu em função da maior
incidência de doenças, sendo um fator
responsável pela menor produtividade
observada no período.

Produtividade e peso de 100 se-
mentes

A colheita de sementes ocorreu aos
119 dias após a semeadura, no outono-

Desempenho de feijão-vagem arbustivo, sob cultivo orgânico em duas épocas

Tabela 3. Número de vagens por planta e peso de vagens, total e comercial, de genótipos de feijão-vagem arbustivo, no outono-inverno e
primavera-verão, sob cultivo orgânico, em Anápolis-GO, 2002/2003 (Number of poods per plant total and marketable weight of bush snap
beans genotypes, in autumn-winter and spring-summer, under organic cultivation). Anápolis, AGENCIARURAL-EEA, 2004.

Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade (Means
followed by the same letter in the column did not differ from each other by the Tukey test, P<0.05).

Tabela 4. Produtividade e peso de 100 sementes, no outono-inverno, porcentagem de peso e
número de vagens com defeito, em genótipos de feijão-vagem arbustivo, sob cultivo orgâni-
co, em Anápolis-GO, 2002/2003 (Yield and weight of 100 seeds, in autums-winter, percentage
of weight and number of snap-beans with defective pods of bush snap-beans, under organic
cultivation). Anápolis, AGENCIARURAL-EEA, 2004.

Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente entre si, pelo teste
de Tukey, a 5% de probabilidade (Means followed by the same letter in the column did not
differ from each other by the Tukey test, P<0.05).
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inverno. Foram observadas diferenças
estatísticas significativas entre os
genótipos para a produtividade de se-
mente. Hab 39 foi a mais produtiva (2,3
t ha-1), seguida de ’Coralina’, as quais
atingiram rendimentos semelhantes à
média nacional, que se situa entre 1,8 a
2,0 t ha-1 (Viggiano, 1990), enquanto que
‘Turmalina’ e Hab 1 foram as menos
produtivas (Tabela 4).

O peso de 100 sementes variou de
30,3 a 35,3 gramas, não tendo sido ob-
servada diferença significativa entre os
genótipos. Esses pesos foram inferiores
e o ciclo excedeu em 6 dias aos obser-
vados por Peixoto et al. (1993), em sis-
tema tradicional de produção de semen-
tes de feijão-vagem arbustivo, na mes-
ma região.

Na primavera-verão não houve pro-
dução de sementes devido às precipita-
ções pluviais, intensas e contínuas, e a
incidência de doenças.

A linhagem Hab 39 e a cultivar
Coralina apresentam potencial para a
produção de sementes orgânicas, sendo
outono-inverno a época adequada para
produção de sementes.

Apesar de existir uma tendência de
que nos primeiros anos de cultivo orgâ-
nico ocorram menores rendimentos do
que nos similares tradicionais devido à
não estabilização do sistema orgânico
(Darolt, 2002), verificou-se que o culti-
vo de feijão-vagem arbustivo em siste-
ma orgânico de outono-inverno, em
Anápolis, primeiro ano, comportou-se
semelhantemente ao observado sob sis-
tema tradicional, em conformidade com
os rendimentos obtidos por Pinto et al.
(2001 a, b) em Minas Gerais, e Peixoto
et al. (1997), em Goiás.

As médias da produtividade, do peso
de vagens comerciais e do número de
vagens por planta igualaram-se àquelas
obtidas por Peixoto et al. (1997) para
linhagem Hab 39, no sistema tradicio-
nal de outono-inverno e, superaram às
de primavera-verão para todos os

genótipos. Portanto, o cultivo orgânico
de feijão-vagem arbustivo em Anápolis-
GO é viável, no período de outono-in-
verno, quando foram observados os
melhores resultados de desempenho
agronômico.

A cultivar Coralina, a princípio, pode
ser recomendada para plantio em siste-
ma de cultivo orgânico, na região de
Anápolis-GO. A linhagem Hab 39 po-
derá ser disponibilizada para produto-
res da região como nova cultivar apro-
priada para plantio em sistema orgâni-
co, em futuro próximo.
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O sistema de cultivo consorciado
constitui-se no cultivo simultâneo

de duas ou mais espécies em uma mes-
ma área de terra, por um período comum
de ciclo das mesmas (Willey, 1979), que
não necessariamente precisam ser
semeadas conjuntamente (Chagas &
Vieira, 1984). Esta forma de cultivo per-
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mite maior densidade de plantas por
unidade de área que um sistema de
monocultivo, obtendo-se assim, melhor
cobertura do solo, redução da incidên-
cia de plantas daninhas e maior prote-
ção do solo contra a erosão (Beets, 1975;
Zaffaroni, 1987). Também pode propor-
cionar um aumento na renda líquida do

cultivo aos agricultores (Gode & Bobde,
1993; Dubey & Kulvi, 1995).

O grande desafio para o sucesso de
sistemas consorciados está na capacida-
de em determinar quais espécies devem
ser utilizadas e, principalmente, o ma-
nejo do consórcio (Ceretta, 1986). Se-
gundo este autor, a eficiência de um sis-

RESUMO
O trabalho foi conduzido na UNESP, Jaboticabal-SP, de maio a

agosto de 2001, com objetivo de avaliar a produtividade de alface e
rabanete em função do espaçamento e da época de estabelecimento
do consórcio. Os 14 tratamentos foram avaliados em blocos ao aca-
so, com quatro repetições e parcelas de 20 plantas, sendo resultado
da combinação dos fatores espaçamento entre linhas da alface (0,3 e
0,4 m), sistemas de cultivo (consórcio e monocultivo) e época de
semeadura do rabanete (0; 7 e 14 dias após o transplantio da alface).
As cultivares utilizadas foram Tainá (alface) e Crimson Gigante (ra-
banete). Devido ao estande mais elevado, a produtividade do raba-
nete em monocultivo foi superior à melhor produtividade obtida em
consórcio. Porém, quando se avaliou a produtividade em g m-1, o
melhor resultado (518,8 g m-1) foi observado em cultivo consorcia-
do com semeadura do rabanete 14 dias após o transplantio de alface
(DAT), sendo significativamente superior à produtividade obtida no
monocultivo. Observou-se ainda incremento significativo na produ-
tividade de raízes comerciais de rabanete à medida em que se atra-
sou o estabelecimento do consórcio. O espaçamento da alface não
influenciou significativamente a massa fresca da parte aérea (MFPA)
das plantas das laterais do canteiro. Entretanto, houve redução sig-
nificativa na MFPA das plantas internas ao canteiro quando o
espaçamento entre linhas foi reduzido de 0,40 (460,3 g) para 0,30 m
(321,1 g). A MFPA de plantas de alface cultivadas em consórcio e
situadas nas duas linhas centrais do canteiro (MFPAIn = 434,9 g)
não diferiu significativamente da obtida em monocultivo (542,9 g)
quando as culturas foram implantadas na mesma data. O mesmo foi
observado para plantas situadas nas laterais do canteiro (MFPAEx =
529,2 g), quando o consórcio foi estabelecido até 7 DAT da alface.
Em consórcios estabelecidos a partir desta época, a produção de al-
face foi sempre menor que em monocultivo. Independente do
espaçamento entre linhas e do tempo de semeadura do rabanete em
relação ao transplantio da alface, todos os índices de Uso Eficiente
da Terra (UET) foram maiores que 1,0.

Palavras-chave: Lactuca sativa, Raphanus sativus, sistema de cul-
tivo, consorciação.

ABSTRACT
Lettuce and radish productivity in intercropping systems as

influenced by starting time and row spacings

An intercropping system between lettuce and radish was devised
so as to study the effects on yield of different starting moments for
the intercropping, as well as different row distances. The experiment
was carried out at UNESP, in Jaboticabal, from May to August, 2001.
Fourteen treatments were distributed in a randomized complete block
design, with four replicates. Each plot consisted of 20 plants which
resulted from the combination of the following factors: two distances
between rows (0.3 and 0.4 m), two cultivation systems (intercropping
and sole crop), and three radish sowing moments (0; 7; and 14 days
after lettuce transplantation), meaning that the intercropping system
started at three different moments. Cultivars Taiá (lettuce) and
Crimson Gigante (radish) were used. Due to a level stand, radish as
a sole crop yielded more than the highest yield under intercropping.
Nevertheless, when yield was evaluated per area unit (g m-1), the
highest yield (518.8 g m-1), was significantly higher than when radish
was cultivated as a sole crop, wich resulted from the intercropping
established by sowing radish 14 days after lettuce transplantation
(DAT). The delay in radish sowing resulted in significant increment
in yield of commercial radish roots. The distance between lettuce
rows had no significant effect on fresh mass of the aerial part (MFPA)
of the border row plants. However, MFPA of the inner row plants
decreased significantly when the distance between rows was reduced
from 0.40 m (460.3 g) to 0.30 m (321.1 g). The intercropping and
the single crop systems did not lead to significant differences in the
yield of lettuce plants in the inner row (434.9 and 542.9 g,
respectively) when lettuce and radish cultivation started at the same
moment. A similar behavior was observed for border row plants when
the intercropping took place up to 7 DAT. When the intercropping
was established later, the yield of lettuce as a single crop was always
higher than when intercropped. Independently of the intercropping
system and distance between plant rows, the Land Efficiency Use
indices were always higher than 1.0.

Keywords: Lactuca sativa, Raphanus sativus, cultivation system,
intercropping.

(Recebido em 22 de novembro de 2005; aceito em 20 de abril de 2007)
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tema de consorciação de culturas fun-
damenta-se na complementaridade en-
tre as espécies envolvidas, sendo que
será tanto maior à medida em que se
consegue minimizar o efeito negativo
estabelecido de uma espécie sobre a
outra. Neste sentido, escolher
criteriosamente as culturas componen-
tes e a época de seus respectivos plantios
é de fundamental importância, para que
se possa propiciar máxima exploração
das vantagens do sistema consorciado
(Trenbath, 1975). Acredita-se em gran-
de contribuição deste sistema de culti-
vo para a atividade olerícola, não só
pelas vantagens que proporciona, mas,
principalmente, pela possibilidade de
situar a olericultura dentro do contexto
de agricultura com menor impacto
ambiental, uma vez que o cultivo con-
sorciado caracteriza-se pela otimização
de insumos e, a olericultura, por uso in-
tensivo de recursos naturais e de
insumos agrícolas.

Na olericultura, o consórcio tem
potencial de utilização por pequenos
produtores, sendo uma técnica de fácil
implementação. Segundo Camargo Fi-
lho & Mazzei (2001), mais de 75% da
produção de hortaliças no Brasil é pro-
veniente de agricultura familiar, portan-
to, de pequenos produtores; fato que faz
da consorciação uma técnica de cultivo
bastante interessante de ser estudada,
aprimorada e difundida. Recentemente,
alguns trabalhos têm demonstrado a via-
bilidade do cultivo consorciado de hor-
taliças. A consorciação entre cenoura e
rabanete determinou maior acúmulo de
massa seca e fresca de raízes tuberosas
de rabanete em relação ao monocultivo
e maior receita bruta foi obtida quando
o consórcio foi estabelecido por ocasião
do segundo desbaste da cenoura
(Ferreira & Cecílio Filho, 2001).

No consórcio de beterraba com
rúcula, Nardin et al. (2002) e Cecílio
Filho et al. (2003) observaram que a
produtividade da beterraba em
monocultivo não diferiu significativa-
mente da obtida em cultivo consorcia-
do. Entretanto, a produtividade da rúcula
em monocultivo foi superior à obtida em
consórcio e à medida que a semeadura
da rúcula foi sendo realizada mais tar-
diamente em relação ao transplantio da
beterraba, menor foi a sua produtivida-

de, demonstrando forte competição da
beterraba sobre a rúcula, especialmente
quanto à luz. Levando em consideração
o índice de uso eficiente da terra (UET)
e a receita estimada, os autores verifi-
caram que a consorciação das culturas
foi vantajosa, obtendo-se um acréscimo
de 87% na receita bruta quando o con-
sórcio foi estabelecido com a semeadu-
ra da rúcula conjuntamente ao
transplantio da beterraba.

Em cultivo protegido, avaliando
épocas de transplantio da alface em re-
lação ao tomateiro, Rezende et al.
(2005) observaram que no consórcio a
produtividade do tomate não foi preju-
dicada pela alface. O maior índice de
uso eficiente da terra (UET) foi obser-
vado quando o consórcio com
transplantio da alface foi estabelecido
até 14 dias após o transplantio do toma-
teiro. A partir de então, a produtividade
da cultura de alface foi severamente re-
duzida, inviabilizando o cultivo consor-
ciado.

Cecílio Filho & May (2002) obser-
varam que o crescimento e a produtivi-
dade do rabanete foi maior em
consorciação com a alface do que em
monocultivo. O consórcio estabelecido
com a semeadura do rabanete no mes-
mo dia do transplantio da alface, pro-
porcionou receita de R$ 26.660,55 ha-1,
enquanto o monocultivo da alface pos-
sibilitou uma receita de R$ 18.036,29
ha-1. No consórcio entre rabanete e alfa-
ce, Rezende et al. (2003) constataram
que a maior produtividade da cultura do
rabanete foi conseguida em cultivo con-
sorciado com a alface, quando foi se-
meado sete dias após o transplantio da
alface. Por outro lado, o rabanete não
afetou a alface pois a produtividade des-
ta em consórcio não diferiu significati-
vamente da obtida em monocultivo.

Nesse contexto, o presente trabalho
teve por objetivo avaliar a produtivida-
de das culturas da alface e do rabanete
sob diferentes épocas de estabelecimen-
to do consórcio e espaçamentos entre
linhas da alface.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em
campo, no período de maio a agosto de
2001, na UNESP, Câmpus de

Jaboticabal (SP) (21º15’22" S,
48º15’58" W, altitude de 575 metros).
O solo da área experimental foi classi-
ficado Latossolo Vermelho Eutroférrico
típico de textura muita argilosa, A mo-
derado caulinítico-oxídico, relevo sua-
ve ondulado a ondulado (Oliveira et al.,
1999). A análise química do solo apre-
sentou pH (CaCl

2
) de 6,1; 22g dm-3 de

matéria orgânica, 78 mg dm-3 de P (re-
sina). Em mmol

c
 dm-3, observou-se 2,6;

65 e 20 de K, Ca e de Mg, e V% de 71.
Após o preparo do solo, foram prepara-
dos os canteiros.

Foi realizada calagem para elevar a
saturação de bases a 80%. As adubações
de plantio e de cobertura para as cultu-
ras da alface e do rabanete basearam-se
na análise do solo e recomendações de
Trani et al. (1997a, b). Para a alface, a
adubação de plantio foi de 100 g m-2 de
superfosfato simples, 10 g m-2 de cloreto
de potássio e 20 g m-2 de nitrocálcio e,
para o rabanete, 100 g m-2 de
superfosfato simples, 10 g m-2 de cloreto
de potássio e 10 g m-2 de nitrocálcio. A
adubação de cobertura para a alface foi
realizada 10; 20 e 30 dias após o
transplantio (DAT) com 2 g planta-1 de
nitrocálcio e 2 g planta-1 de cloreto de
potássio, 30 DAT. Para o rabanete, fo-
ram aplicados 5 g de nitrocálcio por
metro linear 10; 17 e 24 dias após a se-
meadura e 2 g de cloreto de potássio por
metro linear nas duas últimas cobertu-
ras. Para os consórcios, foi realizada a
adubação de plantio conforme a reco-
mendação para a alface. Em cobertura,
realizaram-se as adubações para as duas
hortaliças (Trani et al, 1997 a, b).

O delineamento experimental foi
blocos casualizados, com quatro repeti-
ções. Foram avaliados 14 tratamentos,
que resultaram de combinações dos fa-
tores: sistemas de cultivo (consórcio e
monocultivo), épocas de semeadura do
rabanete (0; 7 e 14 dias após o
transplantio da alface) e espaçamentos
entre linhas da alface (0,30 e 0,40 m).
Os tratamentos 1; 2 e 3 corresponderam
aos cultivos consorciados de alface e
rabanete instalados 0; 7 e 14 DAT da
alface; o tratamento 4, ao monocultivo
de alface e, os tratamentos 5; 6 e 7, aos
monocultivos de rabanete instalados nas
mesmas épocas de estabelecimento dos
consórcios, no espaçamento entre linhas

AB Cecílio Filho et al.
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da alface de 0,30 m. Os tratamentos 8 a
14 correspondem à descrição dos trata-
mentos 1 a 7, porém no espaçamento de
0,40 m entre linhas da alface.

A unidade experimental foi consti-
tuída por 20 plantas de alface no
espaçamento de 0,30 x 0,30 m, em qua-
tro linhas de plantio, e 21 plantas no
espaçamento de 0,40 x 0,30 m (três li-
nhas de plantio). O rabanete foi semea-
do nas entrelinhas da alface e, portanto,
tinham-se três e duas linhas de plantas,
respectivamente, nos espaçamentos de
0,30 e 0,40 m entre linhas da alface. No
monocultivo, o rabanete foi semeado em
espaçamento tradicional de 0,25 m en-
tre linhas, portanto quatro linhas lon-
gitudinais. Foi realizado desbaste no
rabanete dez dias após a emergência,
deixando-se 0,05 m entre plantas na li-
nha. A alface foi semeada em bandejas
de poliestireno expandido para 288
mudas e trasplantada para o canteiro
com quatro folhas, 34 dias após a se-
meadura. As cultivares utilizadas foram
Tainá para alface e Crimson Gigante
para o rabanete.

As produções de raízes comerciais
e não comerciais de rabanete foram de-
terminadas pelos diâmetros das raizes
superior e inferior a 20 mm, respectiva-
mente. A produção de massa fresca da
parte aérea da alface (MFPA) foi ava-
liada separadamente para as plantas si-
tuadas nas laterais do canteiro
(MFPAEx) e para as plantas situadas
internamente ao canteiro (MFPAIn),
com objetivo de melhor constatar o efei-
to do consórcio sobre as plantas com-
ponentes. A alface completou seu ciclo
em 103 dias, enquanto  para o rabanete,
a colheita procedeu-se, em média, com
41 dias.

Para o cálculo do índice de uso efi-
ciente da terra (UET), em função dos
sistemas de cultivo e época de estabele-
cimento do consórcio, foi utilizada a
fórmula proposta por Willey (1979):
UET= (Yab/Yaa) + (Yba/Ybb), onde,
Yab é a produção da cultura “a” em con-
sórcio com a cultura “b”; Yba é a pro-
dução da cultura “b” em consórcio com
a cultura “a”; Yaa é a produção da cul-
tura “a” em monocultivo e Ybb é a pro-
dução da cultura “b” em monocultivo.
Dado a diferença de estande existente
em função do sistema de cultivo, as pro-

duções de alface foram calculadas em
kg m-2 (MFPAEx + MFPAIn), utilizan-
do-se como média das densidades de
plantio nos espaçamentos 0,30 x 0,30
m (11,11 plantas m-2) e 0,40 x 0,30 m
(8,33 plantas m-2). Para cálculo da pro-
dução de rabanete (kg m-2) foram con-
sideradas duas linhas de rabanete no
consórcio com alface em espaçamento
de 0,40 m, três linhas na alface cultivada
em espaçamento de 0,30 m entre linhas
e quatro linhas em monocultivo. Consi-
derou-se, para avaliação das caracterís-
ticas, a área útil de 1 m2 central da parce-
la, excluindo-se a parte inicial e final das
linhas de plantas de cada parcela.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A produtividade (kg m-2) do
monocultivo de rabanete foi superior à
melhor produtividade obtida em
consorciação. No entanto, este resulta-
do não foi devido ao efeito negativo da
alface sobre o rabanete mas, sim, pelo
diferencial de estande. Enquanto no
monocultivo existiam quatro linhas de
rabanete dispostas no sentido longitu-
dinal do canteiro de 1,1 m de largura e
cerca de 520.000 plantas por hectare;
nos consórcios estabelecidos com alfa-
ce cultivado em espaçamento de 0,30
m e 0,40 m entre linhas existiam três e
duas linhas de rabanete e cerca de
382.000 e 260.000 plantas por hectare,
respectivamente.

Eliminando-se o efeito da população
de plantas sobre a produção do rabane-
te e avaliando-se a produtividade da
cultura em gramas por metro e não por
área (m2), verificou-se que a maior pro-

dutividade (518,8 g metro-1) de rabane-
te foi observada em cultivo consorcia-
do, estabelecido pela semeadura do ra-
banete 14 dias após o transplantio de
alface (Tabela 1), sendo significativa-
mente superior à produtividade obtida
no monocultivo em aproximadamente
26%. Em consórcio, observou-se incre-
mento na produtividade de raízes comer-
ciais de rabanete à medida em que se
atrasou a semeadura do rabanete em re-
lação ao transplantio da alface, ou seja,
a produtividade elevou-se com o atraso
no estabelecimento do consórcio. Esta
constatação provavelmente resulta do
benefício da cobertura do solo pela al-
face, diminuindo a oscilação térmica e
hídrica na entre linha, fatores estes bas-
tante estressantes à cultura do rabanete.

Rezende et al. (2003) também veri-
ficaram maior produtividade do rabane-
te em consórcio com a alface, porém
quando este foi estabelecido pela semea-
dura do rabanete sete dias após o
transplantio da alface, em cultivo de
verão. Observa-se, portanto, grande se-
melhança entre os resultados (vantagem
do cultivo consorciado) daquele traba-
lho e os obtidos nesse experimento, con-
duzido no inverno; diferindo entre si
pela época em que obteve-se a máxima
produtividade decorrente das condições
ambientais dos períodos de cultivo. Nes-
te estudo, o desenvolvimento da alface,
em campo, em virtude das baixas tem-
peraturas, foi mais lento (69 dias) do que
o observado por Rezende et al. (2003)
(58 dias) e, consequentemente, as van-
tagens percebidas pelo rabanete quanto
à presença da alface também se mani-
festaram mais tardiamente.

Tabela 1. Produtividade de raízes comerciais de rabanete em função da época de semeadura
e sistema de cultivo (Commercial yield of radish roots as result of sowing time and cropping
system). Jaboticabal, UNESP, 2004.

Médias seguidas de mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna não diferem
entre si pelo teste de Tukey, P < 0,05 (Means followed by the same small letters in the line
and capital in the column did not differ from each other, Tukey´s test, p<0.05).
1DAT = dias ápos o transplantio da alface (days after lettuce transplanting)

Produtividade de alface e rabanete em cultivo consorciado estabelecido em diferentes épocas e espaçamentos entre linhas
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ao espaçamento. Entretanto, para as
plantas internas ao canteiro, observou-
se diferença significativa, sendo que no
espaçamento de 0,30 x 0,30 m houve
redução de 30,2% na massa fresca da
parte aérea das plantas de alface, em
relação ao espaçamento de 0,40 m en-
tre plantas (Tabela 2). As produções de
massa fresca da parte aérea de plantas
de alface cultivadas em consórcio e si-
tuadas nas duas linhas centrais do can-
teiro (MFPAIn) não diferiram da obtida
em monocultivo, quando as culturas fo-
ram implantadas na mesma data. O mes-
mo foi observado para plantas situadas
nas laterais do canteiro (MFPAEx),
quando o consórcio foi estabelecido até
7 dias após o transplantio da alface
(DAT). Em consórcios estabelecidos 14
DAT, a produção de alface foi sempre
menor que em monocultivo, quer seja
para plantas situadas nas laterais ou
internas ao canteiro (Tabela 3), atingin-
do 50% de redução na massa fresca de
plantas localizadas internamente.

A maior competição sofrida pelas
plantas internas de alface se deve à pre-
sença do rabanete lateralmente às mes-
mas, enquanto as plantas localizadas nas
linhas laterias do canteiro somente re-
ceberam pressão do rabanete por com-
petição de um de seus lados. Já a maior
redução da massa da alface com a se-
meadura tardia do rabanete, deve-se às
baixas temperaturas ocorridas na época
do cultivo, que determinaram o maior
período de crescimento (69 dias) no
campo e, em consequência, fizeram
coincidir os períodos de maior acúmulo
de massa da parte aérea da alface e ra-
banetes semeados mais tardiamente.

O menor espaçamento entre linhas
da alface afetou significativa e negati-
vamente a produção de MFPA das plan-
tas de alface situadas internamente ao
canteiro. Verificou-se redução de apro-
ximadamente 30% na MFPA de alface
cultivada no espaçamento de 0,30 x 0,30
m (321,1 g planta-1) em relação à alface
cultivada a 0,40 x 0,30 m (460,3 g plan-
ta-1). Para alfaces localizadas nas late-
rais do canteiro não houve influência do
espaçamento sobre a MFPA (média de
538,4 g planta-1).

Independente do espaçamento entre
linhas e do tempo de semeadura do ra-
banete em relação ao transplantio da

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey, p<0,05
(Means followed by the same letter in the column did not differ from each other, Tukey´s
test, p<0.05).

Tabela 2. Massa fresca da parte aérea de plantas de alface situadas interna (MFPAin) e
externamente (MFPAex) ao canteiro, em função do espaçamento (Fresh weight of the aerial
part of border row (MFPAex) and inner row (MFPAin) lettuce plants as result of plant
spacings). Jaboticabal, UNESP, 2004.

Tabela 3. Massa fresca da parte aérea de plantas de alface situadas interna (MFPAIn) e
externamente (MFPAEx) ao canteiro, em função do sistema de cultivo e época de estabele-
cimento do consórcio (Fresh weight of the aerial part of border (MFPAex) and inner rows
(MFPAin) lettuce plants as result of cropping system and the intercropping starting time).
Jaboticabal, UNESP, 2004.

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey, p < 0,05
(Means followed by the same letter in the column did not differ from each other by, Tukey´s
test, p < 0.05).
1DAT = dias ápos o transplantio da alface (days after lettuce transplanting)

AB Cecílio Filho et al.

Tabela 4. Produtividade e índices de uso eficiente da terra (UET) dos cultivos consorciados
em função do espaçamento e da época de estabelecimento do consórcio (Productivity and
land use efficiency index of the intercroppings as result of spacing among plants and
intercropping starting time). Jaboticabal, UNESP, 2004.

Nota-se que não houve diferença sig-
nificativa entre de massa fresca da par-

te aérea da alface (MFPA) para as plan-
tas nas laterais do canteiro em relação
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alface todos os índices de Uso Eficiente
da Terra (UET) foram maiores do que
1,0 (Tabela 4), demonstrando a vanta-
gem do consórcio em relação ao
monocultivo para a produção de alimen-
tos por unidade de área. O maior índice
de uso eficiente da terra foi obtido para
o consórcio estabelecido 0 e 14 dias após
o transplantio da alface no espaçamento
0,30 m entre linhas (Tabela 4), demons-
trando que para a obtenção da mesma
quantidade de alimento produzida em
um hectare de consórcio é preciso 57%
de incremento na área dos monocultivos.
A obtenção dos mesmos índices UET
(1,57) em diferentes situações de culti-
vo consorciado (0 e 14 DAT da alface,
com 0,30 m entre linha) demonstra efei-
tos distintos das interações
interespecíficas. No consórcio estabele-
cido pela semeadura do rabanete con-
juntamente ao transplantio da alface (0
DAT), o índice foi fortemente favoreci-
do pela produtividade da alface, enquan-
to no consórcio em que o rabanete foi
semeado 14 DAT da alface foi a produ-
ção de rabanete que mais contribuiu para
a obtenção do mesmo índice. Tal resul-
tado denota a necessidade de o produ-
tor definir a data de estabelecimento do
consórcio em função da cultura consi-
derada como principal, normalmente
estabelecida pela análise de suas expres-
sões econômicas na região e época do
cultivo.

Os resultados deste trabalho mostra-
ram que os índices UET se assemelham
quando comparados dentro de um mes-
mo espaçamento de alface, mas maio-
res índices foram obtidos em cultura
mais adensada. Por outro lado, os mes-
mos resultados demonstram que estes

índices, embora semelhantes, foram
obtidos com participações distintas das
hortaliças alface e rabanete. De modo
geral, verificou-se que a produtividade
de raízes comerciais de rabanete aumen-
tou com a sua semeadura mais tardia em
relação ao transplantio da alface, en-
quanto que a produtividade dessa dimi-
nui. Deste modo, o cultivo consorciado
das culturas de alface e rabanete de-
monstrou ser vantajoso em todas as épo-
cas de estabelecimento de consórcio
avaliadas, levando em consideração o
índice de uso eficiente da terra.
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Severe yield losses of tomatoes
(Lycopersicon esculentum Mill.)

caused by infection of viral species from
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the genus Begomovirus (Family:
Geminiviridae) became a recurrent
problem throughout the Mediterranean

region, the Middle East, Africa and
Southeast Asia (Czosnek & Laterrot,
1997; Moriones & Navas-Castillo,

ABSTRACT
The number of tomato-infecting begomoviruses has increased

in Brazil after the introduction of the polyphagous vector Bemisia
tabaci biotype B. The Ty-1 locus, introgressed from Lycopersicon
chilense, controls tolerance to species of the monopartite Tomato
yellow leaf curl virus (TYLCV) complex in Europe and the Middle
East. However, little information is available about the Ty-1
effectiveness against species of the bipartite Begomovirus complex
occurring in Brazil. Heterozygous (Ty-1/ty-1) and homozygous (ty-
1/ty-1) hybrids were evaluated for reaction to Begomovirus isolates
under open field conditions in two growing areas in Central Brazil.
Test plants were evaluated under natural inoculation with high vector
pressure. Evaluation was done using a disease assessment scale
(DAS) varying from 1= no symptoms to 4= severe symptoms.
Systemic infection was evaluated via polymerase chain reaction
(PCR) using ‘universal’ Begomovirus primers. In the trial #1, the
hybrids (Ty-1/ty-1) and (ty-1/ty-1) had 35% and 95% of plants with
symptoms and 75% and 100% of plants with positive PCR,
respectively. In the trial #2, only 20% of the Ty-1/ty-1 hybrid plants
were symptom-free with both hybrids displaying 100% of plants
with positive PCR. This reaction of the Ty-1 hybrid to bipartite
Begomovirus species was similar to that reported in Europe and the
Middle East to the TYLCV complex with a large number of plants
being neither virus-free nor symptom-free. On the other hand,
symptom expression of the Ty-1 hybrid was significantly milder than
ty-1/ty-1 hybrids in both trials (DAS = 1.35 vs. 2.70 for the trial #1
and DAS = 2.05 vs. 3.95 for the trial #2). Nucleotide sequencing
indicated the presence of isolates genetically related to Tomato rugose
mosaic virus (ToRMV) in the trial #1 and a mixed infection of
ToRMV and Tomato yellow vein streak virus in the trial #2.
Therefore, the Ty-1 locus seems to control a “tolerance” response to
distinct Begomovirus species. Resistance gene clusters is a common
feature in the tomato genome, particularly at the chromosome 6 where
Ty-1 is located. Therefore, additional studies are necessary to confirm
if this tolerance to a range of begomoviruses is controlled by Ty-1
alone or a by the action of distinct, closely linked genes.

Keywords: bipartite geminivirus, Lycopersicon chilense, resistance,
tomato.

RESUMO
Resposta de híbridos de tomateiro contendo o locus Ty-1

contra espécies brasileiras de Begomovirus de genoma bipartido

O número de espécies de Begomovirus infectando tomateiro no Bra-
sil aumentou significativamente após a introdução do vetor (Bemisia tabaci
biótipo B). O locus Ty-1, derivado de Lycopersicon chilense, controla
tolerância para isolados de Begomovirus de genoma monopartido perten-
centes ao complexo do Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) que ocor-
re na Europa e Oriente Médio. No entanto, existe escassa informação a
respeito da eficiência do locus Ty-1 contra as diferentes espécies do com-
plexo de Begomovirus de genoma bipartido reportadas no Brasil. Híbri-
dos heterozigotos (Ty-1/ty-1) e homozigotos (ty-1/ty-1) foram avaliados
em campo aberto em duas regiões produtoras do Brasil Central. As con-
dições experimentais foram de inóculo natural sob elevada densidade
populacional de moscas-brancas virulíferas. A avaliação foi conduzida
empregando um índice de severidade de sintomas (ISS) para descrever
variando de 1= sem sintomas a 4= sintomas severos. A freqüência de
infecção sistêmica foi avaliada via polymerase chain reaction (PCR) usando
“primers universais” para detecção de espécies de Begomovirus. No en-
saio 1, os híbridos heterozigotos (Ty-1/ty-1) e homozigotos (ty-1/ty-1) apre-
sentaram 35% e 95% de plantas exibindo sintomas e 75% e 100% de
plantas com PCR positivo para infecção sistêmica, respectivamente. No
ensaio 2, observou-se apenas 20% da plantas do híbrido Ty-1/ty-1 sem
sintomas virais, com ambos os híbridos apresentando 100% da plantas
com PCR positivo. A resposta do híbrido contendo o locus Ty-1 foi simi-
lar à reportada para os begomovirus do grupo do TYLCV no Continente
Europeu e Oriente Médio, tendo sido observada a presença de plantas
sintomáticas e com multiplicação sistêmica do vírus. No entanto, em ambos
os ensaios, a expressão de sintomas no híbrido heterozigoto foi mais sua-
ve que aquela apresentada pelos híbridos suscetíveis (ISS = 1,35 vs. 2,70
no ensaio 1 e ISS = 2,05 vs. 3,95, no ensaio 1). Análise da seqüência do
DNA viral indicou a presença de isolados geneticamente relacionados à
espécie Tomato rugose mosaic virus (ToRMV) no ensaio 2 e uma infec-
ção mista de ToRMV e Tomato yellow vein streak virus (ToYVSV) no
ensaio 2. Estes dados indicam que o locus Ty-1 confere uma reação do
tipo “tolerância” contra distintas espécies de Begomovirus. Estreita liga-
ção de genes de resistência e/ou tolerância a doenças é uma característica
do genoma do tomateiro, especialmente no cromossomo 6 onde o locus
Ty-1 está posicionado. Desta forma, estudos adicionais são necessários
para demonstrar que a tolerância a distintos Begomovirus bipartidos é de
fato conferida exclusivamente pelo locus Ty-1 ou pela presença de outros
genes ligados.

Palavras-chave: geminivírus bipartido, Lycopersicon chilense, re-
sistência, tomate.

(Recebido para publicação em 14 de setembro de 2005; aceito em 19 de março de 2007)
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2000). Begomoviruses are also present
in the tomato-producing regions in the
New World including North America,
Caribbean area, Central and South
America (Polston & Anderson, 1997;
Faria et al., 2000).

The viruses predominant in the Old
World area are vectored by distinct
whitefly (Bemisia tabaci) biotypes and
these viruses belong to a group of
closely related monopartite species
collectively named as the Tomato
yellow leaf curl virus (TYLCV)
complex (Moriones & Navas-Castillo,
2000). In Brazil, the variability of the
tomato-infecting begomoviruses
increased significantly after the
introduction of B. tabaci biotype B (=
B. argentifolii) in the early 1990’s
(Ribeiro et al., 1994; França et al.,
1996). In comparison with the situation
in the Old World, the variability of the
tomato-infecting begomoviruses in
Brazil seems to be higher as revealed
by nationwide surveys in which at least
eight provisional new Begomovirus
species have been reported on tomatoes
(Faria et al., 2000; Ribeiro et al., 2003).
All the surveys conducted in Brazil
indicated the exclusive presence of
begomoviruses with bipartite genomes
with an apparent absence of monopartite
species (Ribeiro et al., 2003; Inoue-
Nagata et al., 2004).

Considerable effort has been made
to identify resistance genes to
begomoviruses through extensive
screening of germplasm from cultivated
and wild Lycopersicon species. Such
screening programs indicated that
accessions of the wild species L.
chilense Dunal are among the best
sources of resistance to begomoviruses
(Zakay et al., 1991; Michelson et al.,
1994; Giordano et al., 1999; Griffiths
& Scott, 2001; Santana et al., 2001). One
TYLCV resistance locus from L.
chilense ‘LA 1969’ was characterized as
being partially dominant and was named
as Ty-1 (Michelson et al., 1994). The
reaction of the Ty-1 locus-carrying lines
to TYLCV isolates has been described
as “tolerance” because the plants
became infected (with detectable levels
of viral DNA) but displayed attenuated
symptom expression. Efforts were made
to introgress this locus into L.

esculentum cultivars (Zamir et al., 1994)
and it became one of the most reliable
sources of resistance for tomato
breeding programs in Europe and Israel.
The dominant nature of the Ty-1 locus
allows it to be directly employed for the
development of TYLCV tolerant
hybrids. A tight linkage of the Ty-1 locus
with susceptibility to root-knot
nematodes (Meloidogyne spp.) was
observed during the development of
TYLCV tolerant inbred lines. Additional
studies indicated that the genetic
location of Ty-1 in the tomato map is at
the top of the chromosome 6 in close
repulsion phase linkage to the Mi (root-
knot nematode resistance) gene (Zamir
et al., 1994; Pan et al., 2000).

Recent reports have indicated good
levels of tolerance of Ty-1 locus-
carrying lines to the bipartite Tomato
mottle virus (TMoV) in Florida (Scott
et al., 1996) and to Brazilian bipartite
Begomovirus isolates (Santana et al.,
2001; Matos et al., 2003). However,
there is a very little of information about
the effectiveness of the Ty-1 locus on
individual bipartite Begomovirus
species occurring in Brazil. The
objective of the present work was to
evaluate the levels and spectrum of field
tolerance of a hybrid carrying the Ty-1
locus against species belonging to the
Brazilian bipartite Begomovirus
complex.

MATERIAL AND METHODS

One experimental hybrid
heterozygous for the Ty-1 locus and two
susceptible (ty-1/ ty-1) hybrids were
evaluated for their reaction to
Begomovirus in two field trials
conducted under natural inoculation
with high vector pressure. In the trial
#1, the experimental hybrid (Ty-1/ ty-1)
was cultivated together with the
susceptible (ty-1/ty-1) hybrid ‘Carmen’
(Sakata Seed Sudamerica) in
Goianápolis, Goiás State, Brazil. In the
trial #2 the same experimental hybrid
(Ty-1/ ty-1) was cultivated together with
the susceptible hybrid ‘Débora Plus’
(Sakata Seed Sudamerica) in Leopoldo
Bulhões, Goiás State, Brazil. Field
evaluations were conducted from
February to June (2003) employing

standard pest and disease control spray
schemes. The experimental design was
a complete randomized design with four
replications with five plants per plot.
Trial #1 was drip-irrigated while trial #2
was furrow-irrigated. Individual plants
were visually evaluated for their reaction
to Begomovirus using a disease
assessment scale (DAS) where 1= no
conspicuous symptoms; 2= mild
mottling, chlorosis and/or mosaic and
restricted to the apical part of the plant;
3= intermediate chlorosis and/or mosaic
with the plants showing some levels of
growth reduction and curling; and 4=
overall chlorosis, severe stunting
(Giordano et al., 2005). The trait
percentage of plants with symptoms was
estimated by counting the number of
individual plants with DAS varying
from 2 to 4. Plants rated with DAS =1
were classified as symptom-free.
Evaluations were made 60-70 days after
transplanting.

 Apical leaf samples of individual
plants of each plot in both trials were
collected in order to check for systemic
Begomovirus infection. Total DNA was
extracted using a modified 2X CTAB
buffer and additional purification steps
with organic solvents (Boiteux et al.,
1999). A segment of the virus DNA-A
component was amplified via
polymerase chain reaction (PCR) using
degenerated primers (PAL1v1978 and
PARc496) that have been employed for
universal detection of species within the
genus Begomovirus (Rojas et al., 1993).
PCR amplification products were
analyzed by agarose-gel electrophoresis
stained with ethidium bromide. Samples
with typical Begomovirus PCR
amplicon in the gel analyses were scored
as positive for systemic infection. Four
infected leaf samples showing
Begomovirus symptoms were randomly
selected in both experimental fields and
were used for sequence analysis to
determine the corresponding viral
species present in the field trials.
Sequencing reaction was performed
using the BigDye® version 3 (Applied
Biosystems) protocol having as template
2µl of the PCR mix containing the
amplified Begomovirus genomic
segment. DNA sequence was analyzed
in an Applied Biosystems 3100

Reaction of tomato hybrids carrying the Ty-1 locus to Brazilian bipartite Begomovirus species
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sequencer at the Genomic Analysis
Laboratory (Embrapa Hortaliças). The
sequences were compared with
GenBank data base using the algorithm
BlastN.

A statistical analysis using t-test was
employed to compare the means of
disease score; percentage of plants with
symptoms and percentage of plants with
positive PCR. Percentage of plants with
symptoms was transformed to arcsen (x/
100)1/2. Data with values equal to 100
were transformed to (100-1/4n) before
transformation, where n corresponds to
the number of plants used to estimate
the percentage of plants without
symptoms. The transformation X1/2 was
done for the data set related to the
percentage of plants with positive PCR.
For useful comparisons, the commercial
fruit yield (transformed to Metric tons
per 1,000 plants) was assessed at the
growing season end in both trials, but
they were not statistically analyzed.

RESULTS AND DISCUSSION

In the trial #1, the hybrids (Ty-1/ty-
1) and (ty-1/ty-1) had 35% and 95% of
plants with conspicuous Begomovirus-
like symptoms and 75% and 100% of
plants with positive PCR, respectively.
In the trial #2, only 20% of the hybrid
Ty-1/ty-1 were symptom-free with both
hybrids displaying 100% of plants with

positive PCR (Table 1). In both trials,
symptom expression of the hybrid with
the Ty-1 locus was significantly more
attenuated (milder) than that of the
susceptible hybrids (DAS = 1.35 vs.
2.70 for the trial #1 and DAS = 2.05 vs.
3.95 for the trial #2). Fruit yield of the
Ty-1 hybrid was 100% higher than the
susceptible hybrid under severe
epidemic conditions in the trial #2.
However, fruit yield of both hybrids was
almost identical in the trial #1.

New tomato-infecting begomo-
viruses have been reported in Brazil
since the introduction of a new B. tabaci
biotype. Genetic diversity of tomato-
infecting begomoviruses have been
evaluated via sequence comparisons and
phylogenetic analyses. At least eight
provisional new Begomovirus species
were found (Ribeiro et al., 2003). These
begomoviruses were initially detected
by using ‘universal’ PCR primers able
to amplify conserved fragments of
Begomovirus DNA-A and/or DNA-B
molecules (Rojas et al., 1993). Here we
employed a similar strategy using total
DNA extracted from tomato leaves
sampled in both trials. In all cases we
obtained a single PCR amplicon of
approximately 1300bp corresponding to
a segment of the viral DNA-A molecule.
Gel analysis of the PCR products
obtained from DNA extracted from the
leaf samples of the upper (apical) leaves

showed the presence of a single virus
amplicon (i.e. positive reaction for
systemic infection) in 75% of the plants
of the hybrid with the Ty-1 locus and
100% in the susceptible (ty-1/ty-1)
hybrid in the trial #1, whereas 100% of
the plants of both resistant and
susceptible hybrids were tested positive
in the trail #2. Therefore, the reaction
of the Ty-1 hybrid in our experiment was
similar to that reported in Europe and
the Middle East to TYLCV where a
significant number of plants was neither
virus-free nor symptom-free (Rom et al.,
1993, Lapidot et al.,1997). A sub-set of
these PCR amplicons was selected and
sequenced in both 5’ and 3’ directions.
The sequence analyses of the viral
isolates occurring in trial #1 revealed the
presence of a mixed infection with the
presence of isolates genetically related
to Tomato rugose mosaic virus
(GenBank accession AF291705) and
Tomato yellow vein streak virus
(GenBank accession U79998). The
sequence analyses of the isolates
obtained in trial #2 indicated the
exclusive presence isolates related to
Tomato rugose mosaic virus.

It has been common to hear from
Brazilian tomato growers that they
prefer Begomovirus-susceptible hybrids
rather than the currently available
tolerant cultivars carrying the Ty-1
locus. They claim that fruit yield of the
susceptible cultivars is sometimes
higher even under high incidence of
begomoviruses. Our results reinforce
the notion that this observation might
be correct in specific situations.
Differences in fruit yield could result
from a great amount of factors related
to cultivar performance to management
practices, however, it is now well known
that infection caused by bipartite
begomoviruses can impart significant
losses (Giordano et al., 2004).

The already characterized partial
dominant nature of the Ty-1 suggest that
tolerance levels to Begomovirus can be
increased in tomato hybrids
homozygous for this locus. However,
homozygous Ty-1 hybrids have a strong
limitation due to the undesirable
repulsion phase linkage with root-knot
nematode resistance gene Mi (Zamir et
al., 1994, Pan et al., 2000). Tropical and
subtropical soils are often infested with

*Disease assessment scale (DAS) where 1= no conspicuous symptoms; 2= mild mottling,
chlorosis and/or mosaic and restricted to the apical part of the plant; 3= intermediate chlorosis
and/or mosaic with the plants showing some levels of growth reduction and curling; and 4=
overall chlorosis, severe stunting.
**% of plants with disease assessment scale (DAS)  ranging from 2 to 4.
***Means with different letter in the same line (in each assay) are not different according to
t-test (5%).

Table 1. Field performance of one experimental tomato hybrid (EH) heterozygous and two
tomato hybrids without the Begomovirus tolerance locus Ty-1 under natural epidemics of
two bipartite viral species at two areas in Goiás State (GO), Brazil. Epidemics in Goianápolis
(Trial #1) was caused by the mixture of Tomato rugose mosaic virus (ToRMV) and Tomato
yellow vein streak virus (ToYVSV) and epidemics in Leopoldo Bulhões (Trial #2) was
caused by ToRMV. Brasília, Embrapa Hortaliças, 2005.

LS Boiteux et al.
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root-knot nematodes (Meloidogyne
species) and employment of
homozygous Ty-1 hybrids may result in
losses due to infection by this group of
soil-borne pathogens. Therefore,
homozygous hybrids for the
Begomovirus tolerance Ty-1 locus are
not expected to became prevalent in
Brazil, unless this linkage can be broken.

Ty-1-carrying hybrids displayed high
tolerance levels to Tomato yellow vein
streak virus isolates in field trials
conducted in São Paulo State, Brazil
(Matos et al., 2003). In addition,
nucleotide sequencing of viral isolates
showed the presence of different species
in the trials #1 and #2. Altogether, these
results are indicating that plants carrying
the Ty-1 locus might have a broad-
spectrum tolerance to tomato-infecting
begomoviruses. Clustering of resistance
genes is a common feature in the tomato
genome, particularly at chromosome 6
were Ty-1 is located. Additional studies
are thus necessary to confirm if the
tolerance to more than one bipartite
Begomovirus species is controlled by a
single gene or a by the action of distinct,
closely linked gene(s) at the locus Ty-1.
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A Fava-d’anta (Dimorphandra
mollis Benth), espécie arbórea,

com 8-14 metros de altura é encontrada
em diversas regiões do país. A planta
cresce no Cerrado dos estados do Ama-
zonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará,
Piauí, São Paulo, Tocantins e Distrito
Federal (Almeida, 1998). A espécie é
adaptada às condições de baixa precipi-
tação pluviométrica, com floração e
enfolhamento no período úmido e
frutificação e queda de folhas na época
seca do ano (Lorenzi, 2002).

Os frutos são vagens semideiscentes,
achatadas, de coloração marrom, medin-
do até 15 cm de comprimento, com
mesocarpo farináceo adocicado, porém
de sabor desagradável, matéria prima
extrativa de rutina e outros flavonóides
glicosilados destinados à indústria farma-
cêutica (Ferreira et al., 2001; Lorenzi,
2002). Possui atividade vitamínica P, pró-
pria dos bioflavonóides e capacidade de
normalizar a resistência e permeabilidade
dos capilares sanguíneos, especialmente
quando associada à vitamina C (Ferreira
et al., 2001). A produção de rutina atinge
no Brasil cerca de 100 toneladas anuais
e a maior parte é destinada à exportação
(Ribeiro et al., 2005).

COSTA CA; ALVES DS; FERNANDES LA; MARTINS ER; SOUZA IGB; SAMPAIO RA; LOPES PSN. 2007. Nutrição mineral da fava d’anta. Horticultura
Brasileira 25: 024-028.
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Há grande potencial para exploração
de gomas das sementes pela indústria
de alimentos, melhorando as proprieda-
des dos produtos, principalmente pelo
efeito espessante, estabilizante e
geleificante por causa do teor de
galactomanano (Panegassi et al., 2000).

O estresse nutricional decorrente da
deficiência ou do excesso de nutrientes
que interferem no metabolismo vegetal
é importante fator na redução da produ-
tividade, notadamente em solos tropi-
cais com baixa disponibilidade de nu-
trientes e elevada acidez. A busca por
plantas adaptadas a estas condições tem
sido justificada pela ampla variabilida-
de inter e intra-específica quanto à maio-
ria dos estresses nutricionais que inter-
ferem nos processos de absorção, trans-
porte e utilização de nutrientes pelas
plantas (Dechen et al., 1999).

Sabe-se que as plantas adaptadas aos
solos minerais ácidos têm mecanismos
variáveis visando os fatores químicos
adversos destes ambientes. Estes meca-
nismos são interrelacionados e determi-
nam as exigências por fertilizantes pe-
las plantas (Matos et al., 1999).

As exigências nutricionais das espé-
cies nativas têm sido bastante diferen-

ciadas. Braga et al. (1995), utilizando a
técnica do elemento faltante, em solo de
baixa fertilidade, verificaram que a
quaresmeira (Tibouchina granulosa)
mostrou alta exigência nutricional, res-
pondendo à adubação com todos os
macro e micronutrientes, enquanto, a
Acacia mangium respondeu apenas ao
P, N e S, e a pereira (Platicyamus
regnellii) ao N, P, Ca e S.

Utilizando essa mesma técnica no
crescimento em altura do cedro (Cedrela
fissillis), do jacaré (Piptadenia
gonoacantha), do pau-ferro
(Caesalpinea ferrea) e da canafístula
(Senna multijuga), o P, S e N foram al-
tamente limitantes. Contudo, a resposta
a Ca, Mg e micronutrientes foi diferen-
ciada entre as espécies florestais. Os
micronutrientes limitaram o crescimento
da canafístula e do pau-ferro. O K não
foi limitante em nenhuma das espécies,
evidenciando baixa exigência deste nu-
triente (Renó et al., 1993).

Estudando o desenvolvimento inicial
da aroeira em solos de cerrado, Melo et
al. (1981) verificaram que a obtenção
de mudas de boa qualidade somente é
possível se as limitações químicas do
solo forem corrigidas.

RESUMO
Com o objetivo de caracterizar as limitações nutricionais na pro-

dução, no crescimento, nutrição e teores de flavonóides totais em
fava-d’anta, um experimento foi conduzido em casa de vegetação
com amostras de 0-20 cm de profundidade de um Latossolo Verme-
lho sob vegetação de cerrado. O delineamento experimental utiliza-
do foi o inteiramente casualizado com 13 tratamentos e três repeti-
ções. Os tratamentos constaram da adubação com elemento faltante
(omitindo-se a calagem e cada um dos nutrientes N, P, K, S, B, Cu,
Fe e Zn). Verificou-se que a fava d’anta é tolerante à acidez do solo
e sensível à deficiência de fósforo e potássio. O teor de flavonóides
totais não variou entre os tratamentos.

Palavras-chave: Dimorphandra mollis, plantas medicinais, deficiên-
cia mineral.

ABSTRACT
Mineral Nutrition of Dimorphandra mollis

Aiming to characterize the nutritional limitations on growth,
nutrition and total flavonoids concentration of the Dimorphandra
mollis, an experiment was conducted in a greenhouse with 0-20 cm
samples of an Oxisol under Cerrado vegetation. The experimental
design was completely randomized with 13 treatments and three
replications. The treatments consisted of fertilization with missing
element technique (with omission of liming and each one of the
macro and micronutrients N, P, K, S, B, Cu, Fe and Zn).
Dimorphandra mollis plant is tolerant to acid soil and responsive to
the omission of phosphorus and potassium. The total flavonoids
concentration was not influenced by the treatments.

Keywords: Dimorphandra mollis, medicinal plants, nutrient
deficiency.

(Recebido para publicação em 30 de novembro de 2005; aceito em 27 de fevereiro de 2007)
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O presente trabalho teve como ob-
jetivo caracterizar as limitações
nutricionais no crescimento, nutrição e
teor de flavonóides totais em plantas de
fava-d’anta, por meio da técnica do ele-
mento faltante.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em casa
de vegetação, EM Montes Claros, na
Universidade Federal de Minas Gerais.

Foram selecionadas 300 sementes de
fava d’anta (Dimorphandra mollis
Benth) coletadas em áreas de Cerrado na
região norte do estado de Minas Gerais.

As sementes foram submetidas a tra-
tamento com ácido sulfúrico concentra-
do durante uma hora objetivando a que-
bra da dormência, sendo lavadas poste-
riormente em água corrente durante 20
minutos. A semeadura foi realizada em
bandejas plásticas de 30 x 50 x 15 cm,
inicialmente desinfestadas com água
sanitária, contendo a camada de 15 cm
de areia lavada autoclavada por 20 mi-
nutos à pressão de 1 atm e umedecida
com água destilada. Após a semeadura,
as bandejas foram cobertas com filme
plástico permanecendo em BOD a 28ºC
e fotoperíodo de 12 horas. Iniciada a
emergência o filme plástico foi retirado
e as plântulas permaneceram na BOD
por 22 dias. Após este período, foram
transplantadas em vasos e mantidas em
casa de vegetação.

A capacidade dos vasos era de 3 dm3,
contendo solo classificado como
LATOSSOLO VERMELHO distrófico e
álico (Embrapa, 1999) do município de
Montes Claros, coletado na camada de 0
a 20 cm de profundidade com os seguin-
tes atributos químicos e granulometria,
conforme Embrapa (1997): pH em água
4,6; P = 0,6 mg dm-3; Ca = 1,1 mmol

c

dm-3; Mg = 0,4 mmol
c
 dm-3; K = 0,01

mmol
c
 dm-3; Al = 37 mmol

c
 dm-3; H+Al

= 120 mmol
c
 dm-3, Matéria orgânica =

24 g kg-1; areia = 500 g kg-1 , silte = 80 g
kg-1 e argila = 420 g kg-1. Em ensaios
anteriores, aos 180 dias após a emergên-
cia das plantas, verificou-se que não hou-
ve influencia do tamanho do recipiente
na qualidade das mudas, quando varia-
ram de um a cinco litros de capacidade,
justificando a utilização de vasos de três
litros no presente estudo.

O delineamento experimental intei-
ramente casualizado, consta de 12 tra-
tamentos, 4 repetições e duas plantas por
vaso. Os tratamentos constaram da adu-
bação com elemento faltante da seguin-
te forma: Completo 1 (C1-adubado com
N, P, K, S, B, Cu, Fe, Zn e calagem),
completo 2 (C2- adubado com N, P, K,
S, Ca, Mg, B, Cu, Fe, Zn, sem calagem),
tratamentos completos omitindo-se
quando pertinente cada um dos nutrien-
tes (completo 1 -N, completo 1 -K, com-
pleto 1 -S, completo 1 -P, completo 1 -
B, completo 1 -Zn, completo 2 -Ca,
completo 2 -Mg), testemunha (solo ao
natural) e testemunha mais calagem.
Para os tratamentos que receberam
calcário, as doses foram baseadas em
curvas de incubação determinadas via
experimentos de laboratório, adotando-
se o critério de aumentar a saturação por
bases (V) a 70%. O corretivo foi o
calcário dolomítico calcinado, micro
pulverizado, com 36% de CaO, 14% de
MgO (PRTN igual a 100%), 0,02% de
Zn, 0,01% de B,0,03% de Fe, 0,03% de
Mg e 0,00% de Cu.

As doses das fontes foram calcula-
das atendendo a adubação básica de cada
tratamento, de acordo com Malavolta
(1980): 100 mg de N, 300 mg de P, 100
mg de K, 200 mg de Ca, 60 mg de Mg,
40 mg de S, 0,5 mg de B, 1,5 mg de Cu,
0,5 mg de Zn. Foram utilizados como
fontes os seguintes sais p.a: NH

4
NO

3
,

H
3
PO

4
, KH

2
PO

4
, MgSO

4,
 CaSO

4
.2H

2
O,

Na
2
SO

4
, CuSO

4
.5H

2
O, H

3
BO

3
, ZnCl

2
.

No tratamento C2, o Ca e o Mg foram
fornecidos na forma de CaSO

4
.2H

2
O e

MgSO
4
.7H

2
O, respectivamente.

 Aos 135 dias após o transplantio das
mudas, foram medidas a altura (cm) e o
diâmetro (mm) do colo de cada planta,
separando-se parte aérea e raiz. Deter-
minou-se a massa seca (g) da parte aé-
rea (caule + folhas) e das raízes, teor de
nutrientes na parte aérea e o teor de
flavonóides totais nas folhas. Em ensaios
preliminares verificou-se a correlação
positiva entre teores de flavonóides to-
tais das folhas e das vagens de fava-
d´anta (R=0,76**). O teor de
flavonóides totais foi determinado se-
gundo metodologia proposta por Men-
des et al. (2005).

Todas as variáveis foram submeti-
das à análise de variância e os tratamen-

tos foram comparados pelo teste Scott
Knott a 1% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como indicadores do crescimento,
utilizaram-se os dados de produção de
massa seca da raiz e da parte aérea, al-
tura e o diâmetro do colo (Figura 1).

Nos tratamentos com omissão da
calagem a massa da raiz e parte aérea
secas foram maiores, em relação ao tra-
tamento completo 1 (Figura 1). Foi com-
provada a capacidade da fava d´anta em
tolerar a acidez do solo e os altos teores
de Al trocável, revelando o potencial de
uso na recuperação de áreas degradadas,
como sugerido por Lorenzi (2002). Além
disso, os resultados indicam a presença
de eficiente mecanismo de absorção de
nutrientes, haja visto, que em solos áci-
dos a maioria dos elementos essenciais
ao aparato fisiológico das plantas estão
indisponíveis (Marschner, 1995).

Na ausência de calagem (C2), de
calagem e Ca (C2 -Ca) e calagem e Mg
(C2 -Mg), tanto a massa seca da parte
aérea quanto à de raiz, foram maiores que
o tratamento completo (C1) (Figura 1).
A adaptação da fava-d’anta às condições
do cerrado (terrenos carentes em nutrien-
tes e ácidos) justifica a ausência de res-
posta à calagem e a omissão de Ca e Mg.
Oliveira Júnior et al. (2004) também não
verificaram diferenças na biomassa fres-
ca e seca total de plantas de arnica
(Lychnophora pinaster) cultivadas sem
e com calagem. Segundo Rosolem
(1989), as raízes das leguminosas têm
capacidade de troca de cátions (CTC
radicular) maior, com potencial de efi-
ciência na absorção de Ca e Mg. O con-
teúdo do Mg na semente de algumas es-
pécies vegetais pode assegurar o cresci-
mento inicial das plantas sem prejuízo
nutricional às mesmas (Malavolta, 1980).

Em plantas de jatobá, Duboc et al.
(1996) relataram que na omissão de
magnésio a resposta foi satisfatória em
relação ao crescimento, com indiferen-
ça ao Mg faltante. Segundo Carniel et
al. (1993), a embaúba (Cecropia sp.), o
angico amarelo (Peltophorum dubium)
e o fedegoso (Senna macranthera), du-
rante o crescimento inicial, a altura, o
diâmetro e a massa seca são variáveis
indiferentes à omissão de magnésio.

Nutrição mineral da fava d’anta
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fotoassimilados e condições do solo
como textura, estrutura, umidade, pH e
disponibilidade de nutrientes.

Algumas plantas apresentam meca-
nismos de adaptação em ambientes
estressantes, como a baixa disponibilida-
de de nutrientes, de modo que suas fun-
ções fisiológicas não sejam afetadas
(Epstein & Bloom, 2006). Dessa forma,
a fava-d’anta, em virtude da alta acidez
do solo, não teve o crescimento radicular
afetado quando omitiu-se cálcio (C2-Ca)
e magnésio (C2-MG) e cálcio, quando
omitiu-se o cálcio (C2-Ca) (Figura 1).

O aumento da saturação por bases a
70% pode ter prejudicado as plantas. Há
necessidade de se conhecer na fava d´anta
o valor ideal de saturação de bases.

Apesar de o N ser o nutriente que
mais limita a produção, para leguminosa
fava-d’anta, as massas secas da parte
aérea e da raiz foram semelhantes ao
tratamento com adubação completa (Fi-
gura 1). Embora não tenha sido objeti-
vo do trabalho, verificou-se a presença
de nódulos nas raízes das plantas no tra-
tamento com omissão de nitrogênio.

Quanto ao Zn, B e S, a massa seca
da parte aérea e raiz foi favorecida pelo
tratamento sem calagem (C2) em rela-
ção ao C1. No caso do Zn, provavelmen-
te, houve inibição competitiva com o Ca
e Mg (Couto et al. 1985).

Os nutrientes que mais limitaram a
massa seca da parte aérea e raiz foram P e
K. O P está relacionado com compostos
importantes das células vegetais, incluin-
do fosfato, açúcares intermediários da res-
piração e fotossíntese, bem como, os
fosfolipídeos que compõem as membra-
nas vegetais. Estando o P ausente de acor-
do com Taiz & Zeiger (2004), as plantas
cresceram menos formando caules delga-
dos com senescência das folhas mais ve-
lhas, comprovando os sintomas visuais das
plantas no tratamento com omissão de P,
deste estudo. Desta maneira, o P combi-
nado a outros nutrientes é essencial na
síntese de proteínas e na ativação de
enzimas responsáveis pelo aumento da
biomassa vegetal (Marschner, 1995).

Segundo Malavolta (1985), o P tem
função fundamental na vida das plan-
tas, participando dos compostos ricos
em energia, como o trifosfato de
adenosina (ATP), sendo absorvido pe-
las raízes como H

2
PO-

4
. O aumento do

A tolerância da planta à alta acidez
do solo pode ser comprovada pelos tra-
tamentos testemunha mais calagem e
testemunha (solo ao natural). No primei-
ro caso pode-se afirmar que devido à
elevação do pH a planta não cresceu,
porém, quando omitiu-se a calagem (tra-

tamento testemunha) não houve cresci-
mento devido a falta de nutrientes em
quantidades adequadas. De acordo com
Peres e Kerbauy (2000), o crescimento
do sistema radicular é controlado gene-
ticamente e depende de fatores como
estímulo hormonal, disponibilidade de

CA Costa et al.

Figura 1. Crescimento relativo de plantas de fava-d’anta em comparação ao tratamento
completo 1 (C1). As médias seguidas pela mesma letra, maiúscula na parte aérea e minúscu-
la na raiz, não diferem entre si pelo teste de Scott Knott a 1% de probabilidade (Relative
growth of fava-d’anta plants, in comparison to the complete treatment 1 (C1). Means followed
by the same letter, large in the aerial part and small in the root, did not differ from each other
by the Scott Knott test, P<0.01). Montes Claros, UFMG, 2005.

Figura 2. Crescimento relativo de plantas de fava-d’anta em função da altura e diâmetro do
colo e ao tratamento Completo 1 (C1). As médias seguidas pela mesma letra, maiúscula
altura e minúscula diâmetro do colo, não diferem entre si pelo teste de Scott Knott a 1% de
probabilidade (Relative growth of fava-d’anta plants as a function of height and diameter of
the fava d'anta and the complete treatment 1 (C1). Means followed by the same letter, large
in the aerial part and small in the root, did not differ from each other by the Scott Knott test,
P<0.01 ). Montes Claros, UFMG, 2005.
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pH incrementa a disponibilidade dos
fosfatos no solo. Porém, não são aplicá-
veis à fava-d’anta, já que esta planta
produziu maior massa seca da parte aé-
rea e raiz quando o pH não respondeu a
adição de calcário.

Pode-se inferir que a forma de ab-
sorção de fontes fosfatadas pela fava
d´anta pode não ser a forma mais co-
mum que consta da bibliografia consul-
tada, em geral (H

2
PO-

4
) e sim formas

menos disponíveis como os fosfatos de
Fe e Al típicos dos solos do Cerrado.

Na ausência de K a massa seca da
parte aérea e raiz foi significativamente
menor que no tratamento C1. O potás-
sio desempenha importante função de
regulação do potencial osmótico das
células vegetais, além de ativar enzimas
da respiração e fotossíntese (Taiz &
Zeiger, 2004). Na presença de K, mes-
mo sem calagem, a massa seca da parte
aérea e raiz foi semelhante ao C1. Em
plantas de nogueira (Carya sp) cultiva-
das em solução nutritiva, a absorção de

K foi independente do aumento de con-
centração de Al (Zysset et al., 1996).

A altura e diâmetro da fava d´anta
maiores no tratamento completo 2 (C2)
(Figura 2) e menores nos tratamentos
completo 1 sem P (C 1 -P), testemunha
(solo ao natural) e testemunha mais
calagem (T+Cal.) (Figura 2). Dessa for-
ma, apesar de ser tolerante a níveis altos
de acidez do solo, a fava d´anta necessi-
ta de nutrientes, principalmente P, para o
crescimento em altura e diâmetro do colo.

O diâmetro é considerado a variável
mais eficiente para indicar o padrão de
qualidade das mudas, tendo alta corre-
lação com a porcentagem de sobrevivên-
cia após transplante (Sturion, 1981).

Maiores quantidades de nutrientes
ocorreram no tratamento C2, exceto
quanto ao cálcio, que teve seu maior
acúmulo no tratamento C1 (Tabela 1).
O maior acúmulo de nutrientes no tra-
tamento C2 decorreu da maior massa
seca da parte aérea em relação aos de-
mais.

Tabela 1. Massa seca da parte aérea e quantidade acumulada de macro e micronutrientes pelas plantas de fava-d’anta (Dimorphandra mollis)
(Dry weight of aerial part and quantity of accumulated macro and micronutrients of fava-d’anta plants). Montes Claros, UFMG, 2005.

*Produção relativa, em percentagem, da massa seca de cada tratamento em relação ao tratamento Completo 1 (C1) (Relative yield, in
percent, of the dry matter of each treatment in relation to the complete treatment 1 (C1)).

Tabela 2. Teor de flavonóides totais em folhas de fava d´anta (Dimorphandra mollis) nos diferentes tratamentos (Total flavonoids content
in leaves of fava-d’anta plants comparing different treatments). Montes Claros, UFMG, 2005.

* Completos 1 (C1), C1 sem N (C1-N), C1 sem K (C1-K), C1 sem S (C1-S), C1 sem P (C1-P), C1 sem B (C1-B), C1 sem Zn (C1-Zn),
Completo 2 (C2), C2 sem Ca (C2-Ca), C2 sem Mg (C2-Mg), Testemunha (T) e Testemunha mais calagem (T+Cal.) (Complete 1 (C1), C1
without N (C1-N), C1 without K (C1-K), C1 without S (C1-S), C1 without P (C1-P), C1 without B (C1-B), C1 without Zn (C1-Zn),
Complete 2 (C2), C2 without Ca (C2-Ca), C2 without Mg (C2-Mg), Check treatment (T) and Check treatment + Ca (T+Ca)).

Nutrição mineral da fava d’anta

De modo geral, em ordem decres-
cente, os nutrientes acumulados em
maiores quantidades foram: N > K > Ca
> S > Mg > Fe > B > Mn > Zn > Cu
(Tabela 1).

O teor de flavonóides totais nas fo-
lhas não variou significativamente en-
tre os tratamentos, sendo o teor médio
0,25% (Tabela 2). Segundo Correa Jr.
et al. (1991), a fertilização de plantas
medicinais dificilmente altera a produ-
ção de fitofármacos podendo contribuir
no aumento da biomassa. Em camomila
(Chamomilla recutita), Wagner & Bladt
(1996) observaram que o teor de óleo
essencial dos capítulos florais não va-
riou com adubação orgânica e
espaçamentos. Também em camomila,
Mapeli et al. (2005), não observaram
diferença quanto ao teor de óleos essen-
ciais nas plantas submetidas a doses de
N e P. Estes tratamentos foram eficien-
tes apenas em aumentar a altura, a bio-
massa total das plantas e o número de
capítulos florais.
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Embora não se tenha observado efei-
to dos tratamentos no teor de
flavonóides totais, a produção de massa
seca da parte aérea foi significativamen-
te influenciada pelos tratamentos (Ta-
bela 2), podendo-se inferir que nos tra-
tamentos que causaram maior cresci-
mento das plantas, a quantidade de
flavonóides totais também foi maior.

A fava d´anta mostrou-se tolerante
à acidez e sensível à elevação da satu-
ração por bases do solo a 70% e a omis-
são de P e K. Por outro lado, os teores
de flavonóides totais não foram influ-
enciados pelos tratamentos estudados.
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O feijão-vagem destaca-se entre as
hortaliças mais populares, ocupan-

do a décima terceira posição em termos
de importância econômica e sexta em
volume produzido. No Nordeste, tem-
se destacado como uma das mais impor-
tantes hortaliças cultivadas (Ramalho,
2003). Na Paraíba, seu consumo e pro-
dução vêm aumentando significativa-
mente, com preferência por cultivares de
crescimento indeterminado, pelo fato de
apresentarem maior produtividade (Pei-
xoto et al., 1993). Sua exploração comer-
cial visa o aproveitamento das vagens
ainda tenras, para consumo humano, po-
dendo ser também industrializadas, sen-
do ricas em vitaminas e sais minerais
(Filgueira, 2000).

O potássio é exigido pelas plantas
em grande quantidade e sua função está
relacionada especialmente com as
enzimas que operam em quase todas as
reações da planta. No período da
frutificação sua presença em abundân-
cia é importante, pois ele auxilia o en-
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chimento e o crescimento de grãos e fru-
tos. Por outro lado, a sua deficiência é
caracterizada pelo crescimento lento,
plantas com raízes pouco desenvolvidas,
caules fracos e muito flexíveis, plantas
mais suscetíveis a ataques de doenças,
e ainda, à formação de sementes e fru-
tos pouco desenvolvidos (Pittella, 2003).

A disponibilidade do potássio no
solo ocupa uma posição intermediária
entre o N e o P, isto é, não sofre
lixiviação tão intensa quanto o primei-
ro e nem é fixado tão fortemente quan-
to o segundo; o risco de lixiviação do K
é maior nos solos arenosos, influencian-
do seus teores críticos no solo e na planta
(Lana et al., 2002). De maneira geral,
os locais de maior concentração desse
nutriente no solo coincidem com os lo-
cais de maior umidade, evidenciando
seu caminhamento por fluxo de massa.
Isto significa que a distribuição de po-
tássio no solo correlaciona-se com a dis-
tribuição de água no solo, indicando que
se pode ter elevado controle de sua lo-

calização no solo em função da dispo-
nibilidade de água, controlando
consequentemente sua lixiviação
(Zanini, 1991). O fornecimento de po-
tássio de forma localizada aumenta a
probabilidade de perdas por lixiviação
e eleva seu efeito salino, pela alta con-
centração em área restrita.

Nos solos arenosos, ocorre menor
perda desse nutriente por lixiviação.
Além disso, em solos com o nível de
pH adequado a perda do potássio pode
ser reduzida pela quantidade balanceada
de Ca e Mg (Raij, 1991). Modificações
nos teores de Ca e Mg no solo, afetam a
absorção de potássio pelas plantas devi-
do à competição pelos mesmos sítios de
absorção, fenômeno conhecido como
antagonismo Ca-Mg (Silva, 1980).

As hortaliças são exigentes em po-
tássio disponível no solo, sendo esse o
primeiro macronutriente em ordem de
extração na maioria delas, por favore-
cer a formação e transladação de
carboidratos e o uso eficiente da água

RESUMO
Avaliou-se o efeito de doses crescentes de K

2
O sobre o rendi-

mento de vagens do feijão-vagem em um experimento na UFPB,
em Areia (PB), em um NEOSSOLO REGOLÍTICO Psamítico Típi-
co. O delineamento experimental empregado foi de blocos
casualizados, com seis tratamentos (0; 50; 100; 150; 200 e 250 kg
ha-1 de K

2
O), em quatro repetições. Cada parcela continha 60 plan-

tas espaçadas em 1,0 m x 0,2 m. O número máximo de vagens por
planta (20 vagens) e a máxima produção por planta (171 g) foram
obtidos, respectivamente, com 145 e 173 kg ha-1 de K

2
O, e a produ-

tividade de vagens, atingiu valor máximo estimado de 25,3 t ha-1 na
dose de 171 kg ha-1 de K

2
O. A dose mais econômica de K

2
O para a

produtividade de vagens foi de 165 kg ha-1. A dose econômica repre-
sentou 96% daquela responsável pela máxima produtividade de va-
gens. As doses de K

2
O com as quais obtiveram-se a máxima produ-

tividade de vagens e máximo retorno econômico, se correlacionaram,
respectivamente, com 181 e 176 mg dm-3 de K disponível pelo
extrator de Mehlich1.

Palavras-chave: Phaseolus vulgris L, nutrição mineral, produção,
retorno econômico, adubação potássica.

ABSTRACT
Snap bean yield in function of K

2
O levels

Aiming to evaluate the effect of K
2
O levels on the increase of

snap bean yield, an experiment was performed in Paraíba State,
Brazil, in a Quartz Psamment soil. The experimental design was of
randomized blocks, with six treatments (0; 50; 100; 150; 200 and
250 kg ha-1 of K

2
O), in four replications. Each plot contained 40

plants spaced 1.0 m x 0.2 m. Pods maximum number/plant (20 pods)
and the maximum yield/plant (171 g), were obtained, respectively
with 145 and 173 kg ha-1 of K

2
O, and pods yield reached maximum

value around 25,3 t ha-1 at the level of 171 kg ha-1 of K
2
O. The most

economic level of K
2
O for the production of pods was of 165 kg ha-

1. The most economic level represented 96% comparing to that
responsible for maximum pods production. The K

2
O levels that

obtained maximum pods production and economic return were
correlated, respectively, with 181 and 176 mg dm-3 of K available
for the extractor Mehlich 1.

Keywords: Phaseolus vulgaris L, mineral fertilization, yield,
economic return, potassium fertilization.
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pela planta; por facilitar a absorção e
utilização de outros nutrientes como o
cálcio e melhorar a qualidade do produ-
to e o valor de mercado. No entanto, o
excesso de potássio pode dificultar a
absorção de cálcio e magnésio
(Filgueira, 2000). Alguns autores rela-
taram efeitos positivos do potássio so-
bre diversas hortaliças, como por exem-
plo, melancia (Sundstrom & Carter,
1983), meloeiro (Nerson et al., 1997),
tomateiro, (Fontes et al., 2000) e cenou-
ra e cebola (Shibairo et al., 1998). No
feijão-comum, a deficiência de potás-
sio retarda a maturação, proporciona
perda no vigor da semente e redução no
desenvolvimento dos grãos (Oliveira et
al.,1996).

Embora o feijão-vagem possa absor-
ver, em condições favoráveis, quantida-
des significativas de potássio
(Rosolem,1996), pouco se conhece a
respeito das quantidades a utilizar visan-
do a obtenção de rendimentos
satisfatórios. As poucas informações
disponíveis na literatura em nível nacio-
nal sobre a nutrição mineral do feijão-
vagem indicam o fósforo e o cálcio,
como os nutrientes que possibilitam res-
postas mais acentuadas em sua produti-
vidade (Blanco et al., 1997; Filguera,
2000), mas recomendam, respectiva-
mente, para solos de baixa a média fer-
tilidade o emprego de 100 a 150 e de 60
a 90 kg ha-1 de K

2
O, aplicados 8 a 10

dias antes da semeadura. Para as condi-
ções regionais, em solo com caracterís-
tica arenosa, Araújo et al. (2001) obti-
veram produtividade de 39,6 t ha-1 de
vagens com o fornecimento de 40 t ha-1

de esterco de suíno acrescido de 450 kg
de superfosfato simples, 170 kg de
cloreto de potássio e 300 kg ha-1 de sul-
fato de amônio. Oliveira et al. (2003),
avaliando doses crescentes de N ob-
servaram que o emprego de 54 e 55 kg
ha-1 de N, aplicadas no solo e na folha,
respectivamente, resultaram em produ-
tividades de 29 e 28 t ha-1 de vagens e
Oliveira et al. (2005) estudando doses
de P

2
O

5
 verificaram que a máxima pro-

dutividade de vagens (30,1 t ha-1) foi ob-
tida na dose estimada de 252 kg ha-1.

O objetivo deste trabalho foi avaliar
o rendimento do feijão-vagem cultiva-
do com doses crescentes de K

2
O, em

NEOSSOLO REGOLÍTICO Psamítico,

representativo das áreas cultivadas na
região de Areia (PB).

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi conduzido na UFPB,
em Areia (PB), em NEOSSOLO
REGOLÍTICO Psamítico Típico textura
franca (Embrapa, 1999), entre julho e
outubro de 2004, com predominância de
alta precipitação e temperatura amena. A
temperatura média do ar (em oC), a pre-
cipitação pluviométrica (em mm) e a
umidade relativa (em %) do período de
execução do experimento foram, respec-
tivamente: julho = 21,3; 90,7; 85; agosto
= 21,2; 233; 89; setembro = 22,4; 85,7;
80 e outubro = 23,4; 102; 73. A caracte-
rização química e granulométrica da ca-
mada de 0-20 cm, realizada segundo
Embrapa (1997), resultou em: pH (H

2
O)

= 5,7; P = 33,7 mg dm-3; K= 53,8 mg dm-3;
H + Al = 1,79 = cmol

c
 dm-3; Al+3=0,00

cmol
c
 dm-3; Ca+2 =2,45 cmol

c
 dm-3; Mg+2

= 0,70 cmol
c
 dm-3; CTC = 3,29 cmol

c
 dm-3

e matéria orgânica = 15,8 g dm-3; areia
grossa= 672 g kg-1; areia fina = 125 g kg-1;
silte= 126 g kg-1; argila=77g kg-1; densi-
dade do solo=1,28 g cm-3.

Adotou-se o delineamento experi-
mental de blocos casualizados com seis
doses de K

2
O (0; 50; 100; 150; 200 e

250 kg ha-1), na forma de cloreto de po-
tássio, em quatro repetições. A parcela
foi composta por 60 plantas, dispostas
em três fileiras com 20 plantas cada,
espaçadas de 1,0 m entre linhas e de 0,2
m entre plantas. A adubação de plantio
constou do fornecimento de 20 t ha-1 de
esterco bovino curtido, 500 kg ha-1

superfosfato simples, além das doses de
K

2
O definidas como tratamentos, apli-

cadas de forma localizada. Na aduba-
ção em cobertura foram fornecidos 140
kg ha-1 de uréia, parcelados 50% aos 20
dias e 50% aos 40 dias após a semeadu-
ra. Foram semeadas quatro sementes por
cova da cv. Macarrão Trepador
Hortivale, efetuando-se, após 15 dias, o
desbaste para duas plantas por cova e a
prática de tutoramento. Realizaram-se
os tratos culturais recomendados para a
cultura, incluindo irrigação por asper-
são, nos períodos de ausência de chu-
vas; capinas com enxadas, mantendo-
se a área livre de plantas invasoras e
pulverizações com Deltamethrina 2,5 E

(20 ml/20 L de H
2
 O), para controlar

cigarrinha verde (Empoasca braemer).
Nas cinco colheitas foram obtidos o

número e produção de vagens por plan-
ta e a produtividade de vagens. Ao final
da colheita efetuou-se a amostragem do
solo (0-20 cm de profundidade), cole-
tando-se dez amostras simples ao acaso
por parcela, as quais originaram uma
amostra composta para se determinar as
concentrações de K disponível pelo
extrator Mehlich 1, em função das do-
ses de K

2
O.

Os resultados obtidos foram subme-
tidos às análises de variância e de re-
gressão, utilizando-se o “software”
SAEG (2000), sendo selecionado para
expressar o comportamento das doses
de K

2
O sobre as características avalia-

das, o modelo significativo que apresen-
tou maior coeficiente de determinação.
Nas significâncias das análises de
variância e de regressão foi considera-
do o nível de probabilidade de 5% pelo
teste F. O teste “t” foi utilizado para tes-
tar os coeficientes da regressão no mes-
mo nível de probabilidade.

A dose de máxima eficiência eco-
nômica de K

2
O foi calculada igualan-

do-se a derivada primeira da equação de
regressão à relação entre preços do
insumo (R$/kg de K

2
O) e do produto

(R$/kg de vagens) (Raij, 1991; Natale
et al., 1996). Os preços adotados foram
aqueles vigentes em Areia-PB em de-
zembro de 2004: R$ 2,50/kg de K

2
O

 
e

R$ 0,50/kg de vagens, ressaltando-se,
porém, que o preço do quilograma de
vagens correspondeu ao utilizado pelo
produtor, podendo variar a cada ano
conforme demanda e oferta. No entan-
to, a fim de atenuar os problemas de
variação cambial, trabalhou-se com uma
relação de troca ao invés de moeda cor-
rente (Natale et al., 1996), procurando-
se assim dados mais estáveis. Portanto,
a “moeda” utilizada nos cálculos, foi o
próprio fruto, considerando-se a seguin-
te relação de equivalência: quilograma
de K

2
O/kg de frutos igual a 5, sendo a

dose mais econômica calculada por
meio da relação de dy/dx = a

1
 + 2a

2 
x. A

doses mais econômica (x’) foi então
calculada por:

x’ = a
1
 - relação de equivalência

2 (-a
2
)

AP Oliveira et al.
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Onde x’ representa a dose econômi-
ca, a

1
 a taxa de incremento de produção

e a
2
, o ponto de máxima produção.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estabeleceram-se relações quadrá-
ticas crescentes entre as doses de K

2
O e

o número e a produção de vagens por
planta e a produtividade de vagens. As
doses de K

2
O que proporcionaram o nú-

mero máximo de vagens por planta (20
vagens) e a produção máxima de vagens
por planta (171 g), foram 145 e 173 kg
ha-1 de K

2
O kg ha-1, respectivamente,

verificando-se decréscimos a partir des-
sas doses (Figuras 1 e 2). Araújo et al.
(2001), na região de Areia (PB) com a
mesma cultivar empregada no presente
estudo, obteve número médio de 29 va-
gens/planta e produção de vagens/planta
de 299 g com a adição de 100 kg ha-1 de
K

2
O em solo com 153 mg dm-3 de potás-

sio residual. Provavelmente as médias
mais elevadas obtidas por esses autores
foram ocasionadas pelas baixas precipi-
tações registradas no período da condu-
ção do experimento, média de 15 mm
mensal, o que possivelmente reduziu a
lixiviação do potássio, e pelo fornecimen-
to de 40 t ha-1 de esterco suíno, o que
possivelmente melhorou as característi-
cas físicas do solo, auxiliando na melhor
absorção dos nutrientes.

A produtividade de vagens atingiu
valor máximo estimado de 25,3 t ha-1 na
dose de 171 kg ha-1 de K

2
O (Figura 3).

Esta produtividade demonstrou que o
potássio desempenha importante papel
na produção de vagens no feijão-vagem,
já que ficou acima da média nacional
definida por Tessariolli Neto & Groppo
(1992) em 25,0 t ha-1 para cultivares de
feijão-vagem com hábito de crescimento
indeterminado. Tal resultado pode ter
ocorrido em função de um maior estí-
mulo ao desenvolvimento do sistema
radicular, formação dos primórdios das
partes reprodutivas e dos frutos
(Filgueira, 2000), proporcionado pela
dose de K

2
O responsável pela produti-

vidade máxima, conferindo ao feijão-
vagem condições nutricionais para ex-
pressar seu potencial máximo produti-
vo de vagens.

O fornecimento de doses adequadas
de potássio assegura às hortaliças a pos-

Figura 1. Número de vagens por planta no feijão-vagem, em função de doses de K
2
O (Number

of pods per plant, as result of doses of K
2
O). Areia, UFPB, 2005.

Figura 2. Produção de vagens por planta no feijão-vagem, em função de doses de K
2
O

(Yield of pods per plant, as result of doses of K
2
O). Areia, UFPB, 2005.

Figura 3. Produção de vagens no feijão-vagem, em função de doses de K
2
O (Yield of pods

as result of doses of K
2
O). Areia, UFPB, 2005.

Rendimento de feijão-vagem em função de doses de K
2
O
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sibilidade de desenvolver, plenamente,
o seu potencial produtivo, incrementado
pela aplicação de outros nutrientes
(Filgueira, 2000). Portanto, é provável
que durante o crescimento e desenvol-
vimento das plantas, a dose de K

2
O

 
res-

ponsável pela máxima produção, junta-
mente com os nutrientes adicionados ao
solo, tenham suprido as necessidades
nutricionais do feijão-vagem. Em feijão-
vagem, elevações nas produções de va-
gens comerciais foram observadas por
Ishimura et al. (1983) e Peixoto et al.
(2002), com o fornecimento de doses
adequadas de NPK.

A redução da produtividade de va-
gens em doses acima de 171 kg ha-1 de
K

2
O, indica que o excesso deste elemen-

to foi prejudicial ao desenvolvimento do
feijão-vagem, possivelmente em conse-
qüência da redução da absorção de Ca e
Mg (Carnicelli et al., 2000) e prejuízo
no desenvolvimento do sistema
radicular e da parte aérea da planta oca-
sionado pelo elevado índice salino do
potássio (Grangeiro & Cecílio Filho,
2004), influenciando de forma negativa
o desenvolvimento fisiológico das plan-
tas e a produção de vagens.

A dose mais econômica de K
2
O foi

de 165 kg ha-1, com produção de 25,3 t
ha-1 de vagens. Esse resultado representa
um incremento de 11,5 t ha-1 de vagens,
em relação à ausência de K

2
O. A quanti-

dade de vagens necessária para a aquisi-

ção de 165 kg ha-1 foi de 616 kg ha-1 que,
deduzida do incremento calculado, resul-
tou em superávit de 10,9 t ha-1.

A dose econômica representou mais
de 96% daquela responsável pela pro-
dutividade máxima, o que pode indicar
a viabilidade do emprego de potássio no
cultivo de feijão-vagem.

A dose de k
2
O

 
responsável pela má-

xima produção de vagens se
correlacionou com 181 mg dm-3 de K
disponível pelo extrator Mehlich 1; en-
quanto que para o máximo retorno eco-
nômico, esta foi de 176 mg dm-3 (Figu-
ra 4). Isto indica que para a produção de
vagens, a probabilidade de ocorrência
de resposta do feijão-vagem ao empre-
go do potássio, em solos semelhantes
ao do presente estudo, será minimizada
quando o teor de K-disponível for su-
perior a 176 mg dm-3. Os altos valores
residuais verificados para o K

2
O podem

ser explicados pela baixa mobilidade do
potássio no solo (Grangeiro & Cecílio
Filho, 2004) e pela menor adsorção do
K em solos arenosos (Raij, 1991).

Nas condições regionais de Areia,
para o estabelecimento do feijão-vagem
em Neossolo Regolítico Psamítico Tí-
pico, textura franca, com características
químicas semelhantes às desta pesqui-
sa, deve ser recomendada a aplicação
de 165 kg ha-1 de K

2
O. Esta dose

extrapola em muito a recomendação de
60 a 90 kg ha-1 de K

2
O, para essa

Figura 4. Relação entre teor de K-disponível no solo (Mehlich), e as doses de K
2
O aplica-

das antes do plantio. Os valores entre parênteses indicam doses de K
2
O e o teor de K-

disponível no solo que corresponde à máxima produção de vagens e o máximo retorno
econômico (Relation between the disponible K in soil (Mehlich) and doses of K

2
O applied

before planting date. Values in parentheses indicate doses of K
2
O and content of disponible

K in the soil corresponding the maximum yield of pods and the maximum economic return).
Areia, UFPB, 2005

AP Oliveira et al.

hortaliça, conforme Filgueira (2000), e
se aproxima da recomendação de 150
kg ha-1 de acordo Blanco et al. (1997)
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A olericultura proporciona conside-
rável impacto ambiental pelo inten-

so emprego de insumos e de recursos
naturais. Atualmente, a consorciação de
culturas, ainda que de forma incipiente,
vem sendo empregada como tecnologia
para reduzir danos ao ambiente, uma vez
que pelo maior número de plantas por
área, tem-se maior e mais rápida cober-
tura do solo e, consequentemente, me-
nor erosão (eólica e pluvial) e maior
aproveitamento de água, fertilizantes e
defensivos (Cecílio Filho & May, 2002).

O grande benefício do sistema con-
sorciado é a possibilidade de maior
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rendimento por área, em função do au-
mento ou compensação da produtivida-
de das culturas componentes do consór-
cio (Gliessman, 2004). Outra vantagem
consiste na diversificação dos produtos
colhidos pelo produtor (Rezende et al.,
2005c); estabilidade de produção em
diferentes estações (Zaffaroni et al.,
1987) e maior retorno econômico
(Adelana, 1984; Rezende et al., 2005b,
2005c). Em geral, estas vantagens são
proporcionadas, por maior eficiência na
utilização dos recursos ambientais
(Gliessman, 2004), pelo uso mais efi-

ciente de água (Soetedjo et al., 2005) e
redução na infestação de plantas dani-
nhas (Adelana, 1984), ambas pelo efei-
to de cobertura do solo.

Várias são as possibilidades de con-
sórcios de hortaliças, e dentre elas, as
pesquisas também têm demonstrado que
a alface (Caetano et al., 1999; Cecílio
Filho & May, 2002; Tolentino Junior et
al., 2002; Gliessman, 2004; Rezende et
al., 2005a, 2005b) tem sido promissora
no cultivo consorciado. A rúcula vem
sendo utilizada como cultura intercalar
a outras hortaliças (França et al., 2004;

RESUMO
Avaliou-se a produtividade de grupos de alface e da rúcula, em

consórcio, em relação aos seus cultivos solteiros, na UNESP
Jaboticabal, em condições de campo, em duas épocas de cultivo,
maio a agosto e setembro a novembro de 2001, sob delineamento de
blocos casualizados, com quatro repetições. Os tratamentos consta-
ram de combinações dos fatores grupos de alface (crespa, cv. Vera;
lisa, cv. Elisa e americana, cv. Tainá), sistemas de cultivo (consórcio
e cultivo solteiro) e épocas de semeadura da rúcula para o estabele-
cimento do consórcio [0; 7 e 14 dias após o transplante (DAT) da
alface]. As maiores matérias fresca e seca de alface foram obtidas na
primavera, com destaque para a alface americana. As alfaces não
foram afetadas pelo sistema de cultivo. A maior matéria fresca de
rúcula, no outono-inverno, foi obtida em consórcio, a 0 DAT, com
as alfaces crespa e lisa e, aos 7 DAT com americana, enquanto na
primavera, quando foi consorciada aos 7 DAT com alface crespa e a
0 DAT com alfaces do grupo lisa e americana. A rúcula teve sua
matéria seca reduzida nos consórcios estabelecidos tardiamente, aos
14 DAT. Os cultivos consorciados apresentaram-se superiores aos
cultivos solteiros entre 5 e 93%, segundo o índice de uso eficiente
da terra. Os maiores índices de uso eficiente da terra foram obtidos
com os consórcios de rúcula e alface crespa a 0 DAT (1,93), no
outono-inverno e pelas mesmas hortaliças aos 7 DAT (1,84), na pri-
mavera.

Palavras-chave: Lactuca sativa, Eruca sativa, sistema de cultivo,
uso eficiente da terra, produtividade, consorciação.

ABSTRACT

Agronomic viability of lettuce-roquette intercropping in two
growing periods

The productivity of different lettuce groups and roquette was
evaluated when sown in two different periods and cultivated either
singly or intercropped. Theses experiments were carried out in
Jaboticabal, São Paulo State, Brazil. The first growing period was
from May to August (Autumn-Winter) and the second from
September to November (Spring) of 2001. The experimental design
was a randomized complete block with four replications. The
treatments consisted of the combination of the following factors
levels: lettuce groups (crisp, cv. Vera; looseleaf, cv. Elisa; and
crisphead lettuce, cv. Tainá), cropping systems (intercropping and
sole crop) and roquette sowing times [0; 7, and 14 days after lettuce
transplantating (DAT)]. The highest fresh and dry matter production
were observed for crisphead lettuce in the Spring. The cropping
systems did not affect the lettuce groups productivity. The highest
roquette fresh matter production was observed in the Autumn-Winter
period at 0 DAT, with the crisp and looseleaf lettuce, and at 7 DAT
with crisphead lettuce. For the Spring period the highest roquette
fresh matter production was observed at 7 DAT with crisp lettuce
and at 0 DAT with looseleaf and the crisphead lettuce. Roquette dry
matter was reduced in the intercropping at 14 DAT. The intercropping
system yielded 5 to 93% more than the single system according to
the land equivalent ratio. The highest land equivalent ratio was
observed in the roquette-crisp lettuce intercropping at 0 DAT the
crisp variety (1.93) in the Autumn-Winter, while the highest ratio
was observed at 7 DAT (1.84) in the Spring.

Keywords: Lactuca sativa, Eruca sativa, cropping system, land
equivalent ratio, productivity, intercropping.

(Recebido para publicação em 04 de janeiro de 2006; aceito em 18 de abril de 2007)
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Rezende et al., 2005b), principalmente
por apresentar preço elevado entre as
folhosas.

A eficiência do consórcio depende
diretamente do sistema e das culturas
envolvidas, havendo a necessidade da
complementação entre essas (Bezerra
Neto et al., 2003). No planejamento de
cultivos consorciados, a época de esta-
belecimento é um fator importante, pois
o período de convivência entre as espé-
cies pode afetar a produtividade das cul-
turas (Cecílio Filho & May, 2002). Tam-
bém é imprescindível fazer a escolha
certa das combinações de espécies ou
cultivares, pois uma das dificuldades
para o estabelecimento dos consórcios
é a falta de informações sobre caracte-
rísticas das plantas mais interessantes e
adequadas para o sistema. Isto se deve
ao fato das cultivares utilizadas no con-
sórcio serem desenvolvidas para
monocultivo, com uso de tecnologias e
manejos diferentes das utilizadas nos
consórcios (Carvalho, 1993), e com isso,
muitas vezes, a sua associação pode não
resultar nas melhores respostas.

O presente trabalho teve como obje-
tivo avaliar a produtividade e a eficiên-
cia do uso da terra de consórcios de alfa-
ce dos grupos crespa, lisa e americana
com rúcula, em duas épocas de cultivo.

MATERIAL E MÉTODOS

Os experimentos foram conduzidos
em campo, em duas épocas de cultivo,
de 21/05 a 05/08 e de 01/09 a 19/11/01,
no Setor de Olericultura e Plantas Aro-
mático-medicinais, do Departamento de
Produção Vegetal, da Faculdade de
Ciências Agrárias e Veterinárias, da
UNESP em Jaboticabal, SP.

O solo da área foi classificado como
LATOSSOLO VERMELHO
Eutroférrico típico de textura muito ar-
gilosa, A moderado caulinítico-oxídico,
cujas características químicas, em pré-
instalação do primeiro experimento, fo-
ram pH (CaCl

2
) de 5,5; 31 g dm-3 de

M.O.; 139 mg dm-3 de P(resina); K=2,6
mmol

c
 dm-3; Ca=27,8 mmol

c
 dm-3; Mg=

15,8 mmol
c
 dm-3 e V=72%.

Durante a condução do experimen-
to no outono-inverno, os valores médi-
os registrados para as características

climatológicas foram de 69,5% de umi-
dade relativa, 0,3 mm de precipitação,
7,9 h de insolação e temperaturas mé-
dia de 20,3oC, média das temperaturas
máximas 27,3oC (com variações entre
14 e 31,6oC) e mínimas 13,4oC (varian-
do entre 5,3% e 18,4oC). Na primavera
foram observadas médias de 64,3% de
umidade relativa, 3,2 mm de precipita-
ção, 7,4 h de insolação e 23,9oC de tem-
peratura, com máxima de 30,1oC (21,6-
35,6oC ) e mínima de 17,6oC (10,3-
21,8oC ), respectivamente.

As cultivares de alface dos grupos
crespa, lisa e americana foram, respec-
tivamente Vera, Elisa e Tainá, e a de
rúcula foi a Cultivada.

As unidades experimentais com área
total de 1,44 m2 (1,20 x 1,20 m),  foram
constituídas por 16 plantas de alface nos
tratamentos com crespa e lisa e por 12
plantas nos tratamentos com a america-
na. Nos consórcios, a rúcula foi semeada
nas entrelinhas da alface; nestes siste-
mas de cultivo, a alface foi considerada
a principal cultura e a rúcula, a secun-
dária. Para cada experimento (época de
cultivo), utilizou-se o delineamento de
blocos casualizados, com quatro repeti-
ções, em esquema fatorial 3x4 para a
cultura da alface, com os fatores grupos
de alface (crespa, lisa e americana) e
sistemas de cultivo (cultivo solteiro e
consórcios aos 0; 7 e 14 dias após o
transplante). Para a rúcula, adotou-se fa-
torial de 3x2x3, respectivamente repre-
sentados pelos fatores grupos de alfa-
ces (crespa, lisa e americana), sistemas
de cultivo (cultivo solteiro e consórcio)
e épocas do estabelecimento dos con-
sórcios (0, 7 e 14 DAT da alface).

Em cada experimento foram ava-
liados 21 tratamentos, sendo que os
tratamentos 1; 2 e 3 corresponderam
aos consórcios da alface crespa com
a rúcula semeada aos 0; 7 e 14 DAT.
Os tratamentos 8; 9 e 10; e 15; 16 e
17, respectivamente, corresponderam
aos consórcios de alface dos grupos
lisa e americana, com a rúcula
semeada aos 0; 7 e 14 DAT. Os trata-
mentos 4; 11 e 18 corresponderam
aos cultivos solteiros das alfaces dos
grupos crespa, lisa e americana, en-
quanto 5; 6 e 7; 12; 13 e 14, e 19; 20
e 21, respectivamente, representaram
os monocultivos da rúcula nas mes-

mas épocas de estabelecimento dos
consórcios (0; 7 e 14 DAT) com cada
grupo de alface.

Com base na análise química do
solo, optou-se em não fazer a calagem e
a adubação de plantio. A adubação de
cobertura foi realizada, para cada
hortaliça em cultivo solteiro e em con-
sórcio, seguindo-se a recomendação de
Trani et al. (1997). Para a cultura da al-
face foi aplicado 0,80 g planta-1 de uréia,
aos 10; 20 e 30 DAT e para a cultura da
rúcula utilizaram-se 3 g m-1 de uréia, aos
7; 14 e 21 dias após a germinação da
rúcula.

Nos cultivos da primeira e segunda
época, as alfaces foram semeadas, res-
pectivamente em 21/05 e em 01/09, uti-
lizando-se bandejas de 128 células. As
mudas foram transplantadas quando
apresentavam quatro folhas definitivas,
aos 24 dias (14/06) e 25 dias (26/09)
após a semeadura (DAS) na primeira
(outono-inverno) e na segunda (prima-
vera) época de cultivo, respectivamen-
te. A rúcula foi semeada diretamente no
canteiro e o desbaste realizado aos 10
DAS, para a adequação do espaçamento
entre plantas na linha.

Nos cultivos solteiro e consorciado,
as alfaces crespa e lisa foram transplan-
tadas no espaçamento de 0,30 x 0,30 m
e a americana em 0,40 x 0,30 m. A rúcula
em cultivo solteiro foi semeada no
espaçamento 0,25 x 0,05 m e no con-
sórcio foi semeada nas entrelinhas da
alface, mantendo-se o espaçamento en-
tre plantas em 0,05 m.

Para o controle de plantas daninhas
nas culturas, aplicou-se herbicida em
pré-plantio das culturas e, durante a con-
dução das culturas, foram realizadas
capinas manuais. Também foram reali-
zados tratos fitossanitários com
fungicida e inseticidas nas culturas, para
prevenção de pragas e doenças. A irri-
gação foi realizada pelo sistema de as-
persão, com lâmina de 5 e 7 mm diários
respectivamente, no cultivo do outono-
inverno e primavera.

No outono-inverno, a colheita da
alface crespa, lisa, americana e da rúcula
foi, respectivamente, aos 40, 40, 52 DAT
e 35 DAS. Na primavera, a colheita foi
aos 40, 40, 48 DAT e 35 DAS. Todas as
colheitas foram realizadas entre 7 e 9
horas da manhã.

Viabilidade agronômica do consórcio de alface e rúcula, em duas épocas de cultivo
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Avaliaram-se a matéria fresca e seca
da alface (g planta-1), a matéria fresca e
seca da parte aérea de rúcula (g m-1) e o
índice de uso eficiente da terra (UET)
proposto por Willey (1979). As produti-
vidades das culturas foram estimadas em
kg por área efetiva do canteiro (1,60 m2),
antes de serem utilizadas no cálculo do
índice de uso eficiente da terra, uma vez
que existem diferenças entre as popula-
ções de plantas nos sistemas de cultivo.

As características relativas às alfa-
ces dos grupos crespa e lisa foram ava-
liadas nas quatro plantas centrais da par-
cela. Para alface americana, utilizaram-
se as duas plantas centrais. Para a rúcula,
avaliaram-se as plantas no metro cen-
tral das linhas de cultivo dos consórcios,
enquanto no cultivo solteiro o procedi-
mento foi adotado apenas nas duas li-
nhas internas do canteiro.

Foi realizada análise de variância
conjunta dos dados dos dois experimen-
tos (épocas de cultivo: outono-inverno
e primavera).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise conjunta dos experimentos
mostrou não haver interação significativa
entre os tratamentos e as épocas de cultivo,
na matéria fresca e seca das plantas de al-
face. Entretanto, foi constatado efeito iso-
lado dos grupos de alface e das épocas de
cultivo (Tabela 1). A matéria fresca e seca
da alface em cultivo solteiro não diferiu das
obtidas em consorciação com rúcula, in-
dependente do período de convivência en-
tre as culturas. A matéria fresca média da
alface foi de 416,75 g por planta.

Os resultados do presente trabalho
concordam com os obtidos por Rezende
(2004) que não verificou efeito signifi-
cativo dos sistemas de cultivo (consór-
cio e cultivo solteiro) sobre a matéria
fresca e seca das plantas da alface cres-
pa ‘Vera’, consorciada com pimentão e
repolho, com pimentão e rúcula, e com
pimentão e rabanete. Também Tolentino
Junior et al. (2002) não observaram di-
ferenças entre o consórcio da alface cv.
Grand Rapids com mandioquinha-sal-
sa. Os autores atribuíram a ausência de
competição, provavelmente, às diferen-
ças no crescimento das plantas de cada
espécie até a colheita.

Quanto ao efeito dos grupos de al-
face, verificou-se que a alface america-
na apresentou maior matéria fresca e
seca. As alfaces dos grupos crespa e lisa
não diferiram entre si (Tabela 1). A in-
fluência do fator grupos de alface se
deve às diferenças morfológicas existen-
tes entre os três grupos avaliados. Em
uma avaliação de cultivares de alface
dos grupos crespa, lisa e americana, em
cultivos no solo e em hidroponia, nas
quatro estações do ano, em Jaboticabal,
verificou-se maior número de folhas em
plantas do grupo lisa ou crespa, mas
maior matéria fresca para americana e
crespa na primavera, e na alface ameri-
cana nos cultivos de verão e outono
(Branco, 2001). A ausência de correla-
ção entre o número de folhas e a massa
se deve justamente às características
morfológicas das cultivares, uma vez
que as folhas da alface americana são
mais espessas. Também em Jaboticabal,
Figueiredo et al. (2004), no inverno-pri-

mavera (11/08 a 01/11/01) e no outono
(02/04 a 27/06/02) verificaram maiores
matérias secas de plantas do grupo ame-
ricana (cvs. Laidy, Tainá, Lucy Brown
e Raider) comparadas àquelas do grupo
lisa (cvs. Babá de Verão, Karla, Nacio-
nal e Elisa) e ao grupo de alface crespa
(cvs. Simpson, Hortência, Verônica e
Grand Rapids), sendo que o grupo lisa
apresentou os menores valores.

A matéria fresca (501,13 g planta-1) e
seca (30,27 g planta-1) da alface na pri-
mavera foram superiores em aproxima-
damente 58 e 102%, respectivamente, em
relação ao outono-inverno (Tabela 1).
Esta diferença, possivelmente ocorreu
por uma melhor disponibilidade térmica
(graus-dia) para as plantas no período que
estiveram no campo. Considerando-se a
temperatura base de 10oC, segundo pro-
posta de Brunini et al. (1976), no cultivo
da primavera obteve-se 563,60 graus-dia
para a alface crespa e lisa e de 690,80
graus-dia para a alface americana, en-
quanto no outono-inverno estes índices
foram de apenas 379,45 graus-dia para
as alfaces crespa e lisa e de 503,75 para a
alface americana.

Houve interação significativa entre os
tratamentos e as épocas de cultivo para a
matéria fresca da parte aérea da rúcula.
No outono-inverno ocorreu interação en-
tre os fatores grupos de alfaces, sistemas
de cultivo e épocas de semeadura da rúcula
(Tabela 2). Ao observar o comportamen-
to dos sistemas de cultivo dentro das épo-
cas de semeadura da rúcula para os dife-
rentes grupos de alface, no outono-inver-
no, verificou-se que não houve diferença
entre o consórcio e o cultivo solteiro para
a matéria fresca da rúcula ao 0 DAT, quan-
do consorciada com alface crespa e lisa, e
aos 7 DAT para o consórcio com a ameri-
cana. Nestes casos, as plantas de alface e
rúcula promoveram melhor uso dos recur-
sos ambientais.

A semeadura da rúcula efetuada aos
7 DAT nas entrelinhas da alface crespa,
aos 7 e 14 DAT na lisa e aos 14 DAT na
alface americana, promoveu redução na
matéria fresca da rúcula. O atraso na
semeadura da rúcula determinou dimi-
nuição na matéria fresca, resultado da
maior competição da alface sobre a
rúcula, com exceção feita à rúcula con-
sorciada com alface crespa. Atrasos na
semeadura da rúcula em relação à be-
terraba também causaram decréscimos
na produtividade de rúcula, em inten-

CC Costa et al.

Tabela 1. Matéria fresca e seca de alface, em função dos grupos de alface e das épocas de
cultivo (Fresh and dry matter as function of the groups and cultivation dates of lettuce).
UNESP, Jaboticabal, 2005.

1Para cada característica, médias na mesma coluna seguidas por letras minúsculas distintas,
diferem significativamente a 5% de probabilidade pelo Teste de Tukey (1For each
characteristic, means in the same column followed by little letters, differ significantly in the
Tukey test (5% probability)).
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sidades crescentes à medida que mais tar-
dia foi a semeadura da rúcula em relação
aos transplante da beterraba (Nardin et
al., 2002; Cecílio Filho et al., 2003).

As matérias frescas de rúcula em
consórcio com a alface crespa e lisa
apresentaram, respectivamente, aos 7
DAT, reduções de 44 e 48%, em com-
paração à semeadura na mesma época
do transplante da alface. Aos 14 DAT
da alface lisa, o decréscimo na matéria
fresca da rúcula atingiu 64%. Prova-

velmente, a partir dos 7 DAT, apesar das
plantas de alface ainda apresentarem-se
pequenas, já proporcionavam cobertura do
solo suficiente para promover
sombreamento às plantas de rúcula, visto
que no consórcio com alface americana,
que possui um maior espaçamento entre
as linhas (40 cm), resultando em maior
distância (20 cm) entre as culturas em
consórcio, observou-se que o período de
interferência da alface sobre a rúcula foi
atrasado para 14 DAT, com reduções de

aproximadamente 50%. Esses resultados
assemelham-se ao consórcio de rúcula e
chicória, a qual possui arquitetura e
espaçamento semelhante ao da alface
americana. França et al. (2004) também
observaram interferência da chicória so-
bre a rúcula somente quando essa foi
semeada a partir dos 15 DAT da chicória.

Assim, o sucesso da combinação da
alface e rúcula está além das caracterís-
ticas genéticas dos grupos, associado
também às peculiaridades do cultivo de

Viabilidade agronômica do consórcio de alface e rúcula, em duas épocas de cultivo

Tabela 2. Matéria fresca de rúcula, em função da interação de grupos de alface, sistema de cultivo e época de semeadura da rúcula no outono-
inverno, e em função das interações de grupos de alface e sistema de cultivo; grupos de alface e época da semeadura da rúcula e sistema de
cultivo e época de semeadura da rúcula na primavera (Fresh weight of roquette as function of the interaction of lettuce groups, cultivation
system and sowing period from roquette on autumn-winter, as a function of the interactions of lettuce groups and cultivation systems; groups of
lettuce and sowing period of roquette and cultivation system and sowing period of roquette in spring).  UNESP, Jaboticabal, 2005.

1Para cada interação, médias na mesma coluna seguidas por letras minúsculas diferentes e na mesma linha seguidas por letras maiúsculas
distintas, diferem significativamente a 5% de probabilidade pelo Teste de Tukey, 2DAT= dias após o transplante da alface (1For each
interaction, means in the column followed by little different letters, and in the same line followed by head letters, differ significantly through
Tukey test, 5% probability; 2DAT= days after transplanting date of lettuce).
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cada grupo. Nesse caso, o maior
espaçamento entrelinhas da alface ameri-
cana foi decisivo para não afetar negativa-
mente a rúcula quando essa foi semeada
até 7 dias após o transplante da alface ame-
ricana cv. Tainá. O arranjamento entre as
culturas deve variar de acordo com o gru-
po e a época de estabelecimento do siste-
ma. De acordo com Horwith (1985), quan-
do a distância entre plantas atinge um pon-
to crítico, elas começam a competir por al-
guns ou todos os recursos do meio e a com-
petição pela luz é citada por Portes (1984)
como sendo a mais comum entre as plan-
tas nos sistemas consorciados, superando
a competição por água e nutrientes.

No outono-inverno, constatou-se que
o consórcio estabelecido com a semeadura
da rúcula a 0 DAT da alface lisa (cv. Elisa)
foi o mais viável. Quando o consórcio teve

início, aos 7 DAT, melhor resultado foi
obtido com a alface do grupo americana
(cv. Tainá). Aos 14 DAT, as diferenças
morfológicas entre os grupos não promo-
veram efeito sobre as plantas de rúcula, de
modo que independente do grupo de alfa-
ce, a produção da matéria fresca da rúcula
em consórcio foi inferior à obtida no culti-
vo solteiro (Tabela 2). Segundo Pitelli &
Durigan (1984), no início do ciclo da cul-
tura da comunidade infestante, essas po-
dem coabitar por um determinado período
sem que haja uma interferência expressiva
de uma sobre a outra.

Na primavera, houve interação sig-
nificativa entre os fatores grupos de al-
faces e sistemas de cultivo, e de grupos
de alfaces com as épocas de semeadura
da rúcula, e entre os sistemas de cultivo
e as épocas de semeadura da rúcula

(Tabela 2). Os consórcios referentes aos
grupos lisa e americana promoveram re-
dução na matéria fresca da rúcula, dife-
rente do que aconteceu quando a rúcula
foi consorciada com alface crespa. Essa
associação proporcionou maior matéria
fresca de rúcula entre os consórcios es-
tabelecidos com os três grupos, embora
não tenha diferido do consórcio com a
alface americana. Sendo assim, na pri-
mavera, o consórcio entre a alface cres-
pa e rúcula apresentou-se mais adequa-
do quando comparado aos outros consór-
cios, denotando não ter havido competi-
ção interespecífica ou ter sido insignifi-
cante. Diante dos resultados, nota-se que
houve diferença entre as duas épocas de
cultivo para a melhor associação das cul-
turas, visto que no outono-inverno o
melhor consórcio foi o de alface ‘Elisa’
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Tabela 3. Matéria seca de rúcula (g m-1) em função da interação dos grupos de alface e sistema de cultivo e das épocas de semeadura da
rúcula e sistema de cultivo no outono-inverno e na primavera . (Dry matter of roquette (g m-1) as result of the interaction of lettuce groups
and cultivation system and sowing time of roquette and cultivation system in autumn-winter and spring). UNESP, Jaboticabal, SP, 2005.

1Médias na mesma coluna, seguidas por letras minúsculas diferentes e na mesma linha, seguidas por letras maiúsculas distintas, diferem
significativamente a 5% de probabilidade pelo Teste de Tukey, 2DAT= dias após o transplante da alface (1For each interaction, means in the
column followed by little different letters, and in the same line followed by head letters, differ significantly through Tukey test, 5% probability;
2DAT= days after transplanting date of lettuce).
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do grupo lisa a 0 DAT, e na primavera
foi rúcula com alface crespa cv. Vera.

Segundo a interação entre os grupos
de alface e as épocas de semeadura da
rúcula, foi observado que quando a semea-
dura da rúcula foi realizada aos 0 e 7 DAT
da alface, a sua matéria fresca foi supe-
rior à semeadura aos 14 DAT. Quanto aos
diferentes grupos de alface, verificou-se
que apenas aos 7 DAT a matéria fresca da
rúcula em relação à alface crespa foi dife-
rente estatisticamente, promovendo redu-
ção na matéria fresca da rúcula de aproxi-
madamente 22% em relação à alface lisa
e de 27% da americana (Tabela 2).

Pela interação entre os sistemas de cul-
tivo e as épocas de semeadura da rúcula
(Tabela 2), a matéria fresca de rúcula não
diferiu entre os sistemas de cultivo ao 0 e 7
DAT da alface, mas aos 14 DAT no siste-
ma de consórcio houve redução de 63% na
sua matéria fresca. Esta época proporcio-
nou as menores produções, independente

do sistema de cultivo, e certamente houve
efeito desfavorável do ambiente sobre a
rúcula. No período da primavera, ocorre
elevação das temperaturas com o decorrer
dos dias na estação. Após a semeadura da
rúcula aos 14 DAT da alface, a temperatu-
ra ultrapassou 30oC. Ainda na primeira
metade do ciclo da rúcula, semeada, aos
14 DAT houve dias seguidos com tempe-
raturas máximas de 34,0 a 35,6oC, o que,
possivelmente, promoveu efeito negativo
no desenvolvimento da rúcula.

Comparando-se as matérias obtidas
pelos consórcios estabelecidos aos 0, 7 e
14 DAT; assim como no cultivo do outo-
no-inverno, na primavera, o consórcio aos
14 DAT da alface, independente do grupo,
proporcionou redução na matéria fresca da
rúcula em relação aos consórcios estabele-
cidos mais cedo. A ausência de diferença
entre as produções de matéria fresca de
rúcula em consórcios estabelecidos aos 0 e
7 DAT da alface e seus respectivos culti-

vos solteiros vem mais uma vez compro-
var que ambas culturas não competem en-
tre si pelos recursos do meio de cultivo,
constituindo-se em plantas companheiras
para as condições avaliadas.

Também houve interação significativa
entre os tratamentos e as épocas de cultivo
também para a matéria seca. A matéria seca
da rúcula, no outono-inverno, foi influen-
ciada pela interação entre os fatores gru-
pos de alfaces e sistemas de cultivo, e entre
os sistemas de cultivo e as épocas de se-
meadura da rúcula (Tabela 3). Em cultivo
consorciado, a matéria seca de rúcula não
diferiu da obtida em presença da alface, dos
grupos crespa, lisa ou americana. Por ou-
tro lado, menores matérias secas de rúcula
foram observadas em consórcio que no
cultivo solteiro com alface crespa e lisa. O
fato do consórcio estabelecido com a alfa-
ce americana não ter diferido do cultivo sol-
teiro, foi devido possivelmente ao maior
espaçamento existente nesse tratamento.

Tabela 4. Produtividade (kg ha-1), e uso eficiente da terra (UET), em função das épocas de plantio, grupos de alfaces, sistemas de cultivo e
das épocas de estabelecimentos do consórcio (Yield (kg ha-1) and efficient use of land (kg ha-1) as result of planting date, groups of lettuce,
cultivation systems and time of implanting of consortium). UNESP, Jaboticabal, 2005.

1 Dias após o transplante da alface; 2 UET= (Yab/Yaa) + (Yba/Ybb), Yab= produção da cultura “a” em consórcio com “b”; Yaa= produção da
cultura “a” em cultivo solteiro; Yba= produção da cultura “b” em consórcio com “a” e Ybb= produção da cultura “b” em cultivo solteiro
(1Days after lettuce transplanting; 2UET= (Yab/Yaa) + (Yba/Ybb), Yab= yield of the culture “a” in the consortium with “b”; Yaa= yield of the
single culture “a”; Yba= yield of the culture “b” consorted with “a”; Ybb= yield of the single culture “b”).
.
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Nestas condições, as plantas de alface e de
rúcula foram capazes de produzir
fotossintatos suficientes para o seu cresci-
mento, com conseqüente acúmulo de ma-
téria seca igual ao do cultivo solteiro.

Avaliando-se os efeitos dos sistemas
de cultivo e da época de semeadura da
rúcula ainda no outono-inverno, a pro-
dução de matéria seca da rúcula quando
semeada a 0 DAT não diferiu entre os
sistemas de cultivo. No entanto, aos 7 e
14 DAT, o cultivo solteiro foi mais efi-
ciente do que o consórcio. No consór-
cio estabelecido em 14 DAT, houve re-
dução de 37,34% na produção da maté-
ria seca da rúcula. Estes resultados, pro-
vavelmente, estão relacionados com a
matéria fresca de rúcula nessa época de
plantio (outono-inverno). Com exceção
do consórcio com a alface americana, a
0 DAT, os demais não sofreram efeito
competitivo pela alface, vindo a ocor-
rer redução da matéria fresca a partir dos
7 DAT. Independente do grupo, houve
queda na matéria seca quando o consór-
cio foi estabelecido aos 14 DAT devido
à competição da rúcula com a alface,
quando o consórcio foi estabelecimen-
to mais tardiamente.

Durante a primavera, verificou-se
interação entre os fatores grupos de al-
faces, sistemas de cultivo e época de
semeadura da rúcula sobre a massa seca
de rúcula (Tabela 3). Em sistema con-
sorciado, maiores matérias secas de
rúcula foram obtidas independente do
grupo de alface, quando a rúcula foi
semeada aos 7 DAT da alface. No en-
tanto, comportamento da matéria seca
de rúcula foi semelhante para cultivos
solteiros, denotando ter havido, assim
como para a matéria fresca, interferên-
cia dos picos de temperatura (acima de
300C) que comprometeram o desempe-
nho das plantas de rúcula semeada aos
0 e 14 DAT, ou que a ausência de picos
acima de 30oC (principalmente até a
metade do ciclo) tenha favorecido as
plantas da semeadura realizada aos 7
DAT. Contudo, os piores resultados para
matéria seca de rúcula foram mesmo
obtidos quando a semeadura dessa
hortaliça ocorreu aos 14 DAT da alface.
Mesmo havendo possível efeito da tem-
peratura que tenha contribuído para a
redução da matéria seca da rúcula, nota-
se que a redução nesta época foi mais
intensa em rúcula consorciada do que
em cultivo solteiro. Para todos os gru-
pos de alface, a produção de matéria

seca de rúcula foi sempre inferior à ob-
tida em consórcio aos 14 DAT.

Com base nos índices de uso eficien-
te da terra (UET), todos os consórcios
foram viáveis (Tabela 4). No outono-
inverno, o consórcio estabelecido a 0
DAT com as alfaces dos grupos crespa
e lisa e aos 7 com alface americana,
apresentaram os maiores UET. Na pri-
mavera os maiores valores ocorreram
aos 7 DAT para crespa e lisa e a 0 DAT
para o grupo americana. Os valores
máximos de UET atingidos foram entre
a alface crespa e a rúcula nas duas épo-
cas, sendo ao zero e aos 7 DAT no outo-
no-inverno (1,93) e na primavera (1,84),
respectivamente, correspondendo à pro-
dução de 93% ou 84% a mais de rúcula
e alface em 1 ha de consórcio em rela-
ção à mesma área de cultivos solteiros,
ou seja, somando-se as produções de 0,5
ha de alface e 0,5 ha de rúcula.
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Atualmente, o cultivo de plantas me-
dicinais assume importância mun-

dial devido à demanda exercida pelas
indústrias químicas, farmacêuticas, ali-
mentícias e de cosméticos. Essa impor-
tância justifica o forte investimento em
pesquisas com plantas medicinais, prin-
cipalmente, na busca por novas ferra-
mentas de investigação, determinação e
síntese de produtos naturais (Di Stasi,
1996). Entretanto, tem-se estudado muito
pouco os mecanismos relacionados à pro-
dução, sob os aspectos quantitativos e
qualitativos, dessas substâncias, principal-
mente, no que concerne aos aspectos eco-
lógicos e aos processos bioquímicos que
conduzem a planta à produção desses
metabólitos secundários.

Entre as plantas medicinais, a Menta
piperita (um híbrido de M. viridis e M.
aquática) apresenta óleo essencial de
grande interesse econômico. A compo-
sição do seu óleo varia muito ao longo
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do ano e nas diversas fases de seu de-
senvolvimento (Corrêa Junior et al.,
1994; Martins, 2002; Di Stasi et al.,
2002).

O gênero Mentha pertence à família
das Lamiaceas (antiga Labiatae) e com-
preende um número muito grande de
espécies, dentre elas a Mentha piperita
(ou hortelã). Essas plantas são originá-
rias da Europa, suportam temperaturas
muito baixas, mas são bem adaptadas
ao clima tropical. Entretanto, tempera-
turas elevadas podem diminuir o rendi-
mento de óleo essencial.

O tempo ideal para se proceder à
colheita das plantas de hortelã varia con-
forme a época do ano, o clima da região
e o destino que se dará à planta (extra-
ção de óleo essencial ou produção de
material fresco). A composição do óleo
essencial de menta varia em função de
fatores como tipo de solo, temperatura,
latitude, altitude, época de colheita e

nutrição (Lima et al., 2003; Maia, 1998).
Sacramento & Campos (2002) observa-
ram que o ponto de máxima produção
de matéria seca ficou acima dos 135 dias
de cultivo, indicando um comportamen-
to característico de planta perene. Em
contrapartida, Czepak (1998) observou
que em colheitas entre 60 e 70 dias hou-
ve melhor rendimento de mentol
cristalizável, no óleo essencial.

Quimicamente, a grande maioria dos
óleos essenciais voláteis é constituída de
derivados fenilpropanóides ou de
terpenóides, com preponderância desses
últimos. A International Standard
Organization (ISO) define óleos volá-
teis como os produtos obtidos de partes
das plantas através de destilação por ar-
raste com vapor de água, bem como os
produtos obtidos por expressão dos
pericarpos de frutos cítricos. Os óleos
voláteis podem ocorrer em estruturas
secretoras especializadas, tais como pê-

RESUMO
Em experimento conduzido em sistema hidropônico foi avalia-

da a influência da nutrição mineral sobre o crescimento vegetal e a
produção de óleos essenciais de Mentha piperita (hortelã). As plan-
tas foram cultivadas em soluções nutritivas, variando os teores de N
e P, sendo: 120 e 16; 60 e 16; 120 e 4; 60 e 4 mg L-1 de N e P para os
tratamentos 1; 2; 3 e 4 respectivamente. O maior rendimento em
óleos essenciais ocorreu aos 29 DAT (dias após o inicio dos trata-
mentos) para as plantas cultivadas nas condições do tratamento 4;
Em contrapartida, houve maior produção de biomassa aos 64 DAT
(em todos os tratamentos). As plantas sob maiores doses de N apre-
sentaram menor rendimento de óleo essencial; no entanto, houve
maior ganho de biomassa. Observou-se uma diminuição gradual no
rendimento de óleo essencial ao longo do ciclo da planta e uma rela-
ção inversa entre o peso de folhas e o rendimento de óleo. Os resul-
tados deste trabalho mostram que aos 29 DAT em cultivo hidropônico
as plantas de hortelã estão aptas para serem colhidas, com o objetivo
de produção de óleo essencial, o que significa redução no tempo de
colheita e economia no processo de produção.

Palavras-chave: Mentha piperita, sistema hidropônico, metabólitos
secundários.

ABSTRACT
Biomass and essential oil production of mint in hydroponic

system as a function of nitrogen and phosphorus

An experiment was carried out, using a hydroponic system to
study the effect of plant nutrition regimes on the plant growth and
the production of essential oils in Mentha piperita (mint). Plants
were grown in nutrient solutions with varying levels of N and P: 120
and 16; 60 and 16; 120 and 4; 60 and 4, mg L-1 of N and P in the
treatments 1; 2; 3 and 4 respectively. Plants of the treatment 4 (29
days after starting the treatments, DAT) presented the highest
production of essential oils. However, plants presented the highest
biomass production at 64 DAT. The higher the N levels in the nutrient
solution, the lower the production of essential oils. Higher N inputs
resulted in higher total biomass. There was a negative relationship
between the plant cycle and the production of essential oils. Mint
plants grown in hydroponics systems can be harvested at 29 DAT
for the production of essentials oils, saving time and costs of
production.

Keywords: Mentha piperita, hydroponic system, secondary
metabolites.
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los glandulares, células parenquimáticas
diferenciadas, canais oleíferos ou em
bolsas lisígenas ou esquizolisígenas
(Simões & Spitzer, 2001).

O cultivo hidropônico pode apresen-
tar vantagens sobre o sistema tradicio-
nal, como observado por Ocampos et al.
(2002) que, ao comparar a hortelã ras-
teira cultivada em diferentes sistemas,
observaram que o hidropônico apresen-
tou maior rendimento (produção de bio-
massa e óleo essencial), sem alteração
no teor do óleo essencial.

Outros resultados, como os obtidos
com manjericão, permitiram a Guidotti
Junior et al. (2004) concluírem que a
hidroponia foi superior como técnica de
cultivo. Maia et al (1999), cultivando
Mentha crispa no sistema hidropônico,
também observaram que a produção de
folhas foi cerca de três vezes superior
que a produção obtida no sistema de
cultivo convencional.

A hidroponia, quando empregada em
estudos de nutrição de plantas medici-
nais, permite estabelecer com maior se-
gurança a importância que determina-
do nutriente assume na produção de bio-
massa ou de metabólitos.

A deficiência de alguns elementos
essenciais pode estimular a formação de
certas moléculas em detrimento de ou-
tras, reforçando o papel exercido pelas
condições nutricionais na produção de
substâncias pelo metabolismo especial
ou secundário (Freire et al., 1998).

Maia (1998) observou que a omis-
são do nitrogênio, fósforo, potássio e
cálcio reduz significativamente a pro-
dução de material verde da planta de
hortelã inteira e que as proporções de
limoneno, mentona, mentol e mentil
acetato no óleo essencial são alteradas
pelas condições de nutrição da planta.

O nitrogênio (N) é um dos nutrien-
tes absorvidos em maior quantidade pela
planta e apresenta resposta positiva so-
bre a produção de biomassa. Isso se deve
a um somatório de fatores fisiológicos,
que contribuem para que a planta sinte-
tize mais açúcares, aminoácidos e áci-
dos nucléicos, resultando em maior bio-
massa total (Maia, 1998). Entretanto, a
resposta da planta a diferentes níveis de
nitrogênio nem sempre é previsível no
que diz respeito à produção de
metabólitos especiais. Um dos fatores

exógenos que podem estar diretamente
relacionados à produção qualitativa e
quantitativa de alguns metabólitos espe-
ciais é o fator nutricional. Porquanto, em
situações de estresse nutricional, as plan-
tas podem modular rotas biossintéticas
que lhe permitirão sustentar-se no am-
biente adverso (Lima et al., 2003).

Resultados com plantas de pimenta
longa mostraram que variações na nu-
trição nítrica não se converteram em
modificações na massa fresca. Apesar
disso, ocorreram mudanças significati-
vas em alguns aspectos do metabolis-
mo primário como nas frações
nitrogenadas e açúcares solúveis, suge-
rindo que essas alterações no metabo-
lismo vegetal podem eventualmente se
refletir no metabolismo secundário
(Bucher et al., 2002).

A forma como o N é disponibilizado
à planta também pode modificar as res-
postas em termos de massa fresca ou de
metabólitos secundários, uma vez que,
a relação NO

3
-:NH

4
+ de 50:50 mostrou-

se prejudicial ao crescimento da hortelã
(Rodriguez et al., 2002b).

Outro nutriente imprescindível ao
desenvolvimento das plantas é o fósfo-
ro (P). Além do problema de ser facil-
mente fixado nos solos tropicais, seu
deslocamento no solo é lento; portanto,
sua ausência influencia diretamente o
desenvolvimento das plantas, principal-
mente a parte aérea. O P faz parte de
estruturas químicas importantes para as
plantas (DNA, RNA e moléculas inter-
mediárias do metabolismo secundário)
e sua presença está relacionada com a
disponibilidade de energia química
(Maia, 1998).

Rodrigues et al. (2002a) observaram
que a planta de hortelã responde signi-
ficativamente em crescimento, ao au-
mento da concentração de P. Em
contrapartida, outros autores
(Subrahmanyam et al., 1992; Praszna &
Bernáth, 1993) observaram menores
concentrações de óleo essencial em
plantas de hortelã cultivadas em altos
níveis de P. Além disso, foi constatado
por Maia (1998) que a forma de aplica-
ção dos adubos fosfatados afeta o ren-
dimento da cultura.

O objetivo deste trabalho foi avaliar
o efeito de soluções nutritivas com di-
ferentes doses de N e P na produção de

massa e rendimento de óleos essenciais
em sistema de cultivo hidropônico.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi conduzindo em um
sistema hidropônico construído em casa
de vegetação da UFRRJ, no município
de Seropédica–RJ, de novembro/04 a
janeiro/05. Durante a condução do ex-
perimento, a temperatura média na casa
de vegetação, a solução nutritiva nos
reservatórios e a intensidade da radia-
ção fotossinteticamente ativa, foram res-
pectivamente 37ºC, 29ºC e 876 µmoles
cm-2.s-1.

O sistema hidropônico utilizado era
composto por 16 canais com furos de 5
cm de diâmetro espaçados em 25 cm
para a colocação das plantas, perfazen-
do um total de 20 furos por canal. Os 16
canais eram abastecidos por quatro re-
servatórios de 100 L de capacidade.
Desta forma cada tanque abasteceu qua-
tro canais, o que possibilitou a utiliza-
ção de quatro tratamentos com soluções
nutritivas diferentes.

A planta utilizada foi Mentha
piperita, conhecida como hortelã. Estas
foram cultivadas em soluções nutritivas
com diferentes composições, variando-
se os teores de N e P conforme descrito
a seguir: (120; 16; 273; 53; 19; 35); (60;
16; 271; 50; 19; 100); (120; 4; 273; 53;
19; 41) e (60; 4; 271; 50; 19; 106) mg L-1

de (N-NO
3
-, P, K, Ca, Mg, S) respecti-

vamente para os tratamentos 1; 2; 3 e 4.
A composição dos micronutrientes foi:
300; 20; 2000; 400; 60 e 60 µg L-1 res-
pectivamente para B, Cu, Fe, Mn, Mo e
Zn em todos tratamentos. A composi-
ção dos sais utilizados no preparo das
soluções nutritivas está descrita na ta-
bela 1.

Em função de critérios adotados,
como a utilização exclusiva de N na for-
ma nítrica e as doses de P e N nos trata-
mentos, conseqüentemente, ocorre um
desequilíbrio entre as concentrações de
S nas soluções propostas. Esta variação
na concentração do S poderia ser subs-
tituída pela variação na concentração de
Ca; entretanto, na literatura foram en-
contrados trabalhos que indicaram que
o Ca, além de ser um elemento impor-
tante na fisiologia do crescimento
radicular, também é mais absorvido pe-
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las plantas de hortelã que o S, sendo a
ordem de exigência dos macronutrientes
na parte aérea: N>K>Ca>P>Mg>S.
(Maia, 1998; Rodrigues et al., 2004).

As sementes de hortelã (Mentha
piperita) foram germinadas em labora-
tório, acomodadas sobre espuma
fenólica (previamente tratada com so-
lução de hidróxido de sódio 0,01mol L-1),
umedecida com água destilada e acon-
dicionadas em uma câmara de cresci-
mento; quando as primeiras folhas de-
finitivas surgiram, utilizou-se como fon-
te de nutrientes a solução nutritiva refe-
rente ao tratamento 2 (Tabela 1), diluí-
da com 3 partes de água destilada, ou
seja, a ¼ de força iônica (FI).

Quando as plântulas atingiram cer-
ca de 10 cm foram levadas para casa de
vegetação, onde permaneceram por uma
semana em fase de aclimatação; em se-
guida, foram transplantadas para as ca-
lhas de cultivo, sendo irrigadas com so-
lução nutritiva a ¼ FI na primeira se-
mana e ½ FI por mais uma semana (so-
lução nutritiva referente ao tratamento
2); em seguida, as mudas foram padro-
nizadas mediante poda, deixando-se
apenas um caule com 10 cm de altura
com 6 folhas totalmente desenvolvidas.

O volume de cada reservatório foi
mantido em 100 L (através de reposição
diária com água destilada) e o pH da so-
lução foi corrigido para 6,0 com KOH
ou H

2
SO

4
 (0,01 N). O intervalo de irri-

gação foi definido calibrando-se, em 10
min aberto e 10 min fechado, para a saí-
da de solução nutritiva. A solução nutri-
tiva foi trocada periodicamente em in-
tervalos de aproximadamente sete dias.

Dados de temperatura máxima e
mínima dentro da casa de vegetação,
volume de água consumido, volume de
H

2
SO

4
 e KOH gasto para correção de

pH, temperatura da solução nutritiva, fo-
ram anotados diariamente. A densidade de
fótons fotossintéticos foi medida duas ve-
zes ao dia (10 h e 14 h) em três pontos
diferentes no interior e em um ponto fora
da casa de vegetação. As colheitas foram
realizadas aos 29; 49 e 64 DAT (dias após
o início dos tratamentos).

Durante as colheitas as plantas de
hortelã foram pesadas e separadas em
raiz, estolão, caule e folha. Folhas foram
separadas e utilizadas para a extração dos
óleos essenciais. O material vegetal res-

tante foi seco em estufa com circulação
forçada de ar por 48 h, de onde se obteve
a massa seca das partes da planta.

A extração de óleos essenciais foi
realizada utilizando-se o método por
arraste com vapor de água, em um
extrator de Clevenger (Ming et al.,
1996) adaptado a um balão de 1000 mL
e uma proveta de vidro, para alojar o
material vegetal. O tempo de arraste foi
definido em 30 min após o início da
condensação. O hidrolato coletado foi
particionado cinco vezes seguidas com
20 mL de diclorometano e a seguir ar-
mazenado em frascos de vidro protegi-
dos da luz. O solvente foi eliminado por
evaporação livre, sem a utilização de
calor. O óleo essencial obtido a partir
da massa seca das folhas foi pesado e
armazenado em frascos âmbar a -30oC.

O delineamento experimental adota-
do foi inteiramente casualisado, em esque-
ma fatorial 4x3 (composição da solução
nutritiva x época de colheita) com quatro
repetições. Cada repetição foi composta
por cinco plantas de hortelã. Foram feitas
análises de variância dos dados obtidos
durante o experimento e as médias sub-
metidas ao teste Fisher LSD a 5%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A densidade de fótons fotossintética
média dentro da casa de vegetação foi

de 876 µmol m-2 s-1. Constatou-se forte
influência da cobertura de polietileno da
casa de vegetação sobre a intensidade
luminosa, apresentando uma redução no
interior da casa de vegetação de até 40%
em relação ao exterior. As temperaturas
da solução nutritiva nos tanques não apre-
sentaram variações significativas entre os
tratamentos (dados não apresentados).

A média diária de reposição de água
nos reservatórios durante o experimento
foi de: 26,0; 19,5; 23,0 e 18,0 L de água
para elevar o volume dos tanques dos tra-
tamentos 1; 2; 3 e 4, respectivamente, a
100 L. A média da reposição de água foi
estatisticamente igual para os tratamen-
tos 1 e 3, e diferentes para os demais. Esta
reposição de água está diretamente rela-
cionada com as condições climáticas na
casa de vegetação, como as altas tempe-
raturas que, por sua vez, aumentam a
evapotranspiração. Os tratamentos 1 e 3
exigiram maiores quantidades de água,
provavelmente pelo maior crescimento
vegetativo, influenciado pelas maiores
doses de N, aumentando a
evapotranspiração nesses tratamentos.

Os volumes de ácido (H
2
SO

4
 0,01 N)

e base (KOH 0,01 N) gastos para efetuar
a correção do pH da solução nutritiva
nos tanques dos tratamentos 1; 2; 3 e 4
foram respectivamente 1.501, 292;
1.127, 383; 1.305, 192 e 1.024; 429 mL.
Os volumes de ácido e base necessários

Produção de biomassa e óleo essencial de hortelã em hidroponia em função de nitrogênio e fósforo

Tabela 1. Composição de sais utilizada para o preparo das soluções nutritivas referentes aos
tratamentos 1, 2, 3 e 4 (Composition of the salts used to prepare the nutrient solution from
treatments 1, 2, 3 and 4).  Seropédica, UFRRJ, 2005.

* produto comercial. ** padrão analítico (*commercial product; **analytical standard)
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para o controle de pH da solução tam-
bém sofreram influência dos tratamen-
tos, embora os resultados não tenham
sido analisados estatisticamente, pois a
distribuição dos valores não permitiu a
aplicação de testes estatísticos. Os trata-
mentos 1 e 3, principalmente o primeiro,
exigiram maiores quantidades de H

2
SO

4

e menores quantidades de KOH, enquan-
to que os tratamentos 2 e 4 apresentaram
comportamento contrário. Nos primeiros
dias, após a troca da solução nutritiva,
observou-se que a necessidade de ácido
para a correção do pH era maior que no
final da solução nutritiva (Figura 1B).

No transcorrer do experimento, ob-
servou-se relação negativa entre o pH
da solução nutritiva e a idade da planta
(Figura 1A). Com o crescimento há de-
manda crescente nutricional, o que im-
plica no esgotamento mais acelerado dos
nutrientes presentes na solução nutriti-
va e, conseqüentemente, na necessida-
de maior, por parte da planta, em reali-
zar a extrusão de prótons, que pode ser
uma resposta ao desbalanço iônico pro-
vocado pela absorção de excesso de
cátions (principalmente K+), e que tam-
bém favorece a absorção de N e P
(Bucher et al, 2005).

Devido às variações nas doses de N
e P nas soluções nutritivas, houve varia-
ções nas doses de S. Segundo Epstein
& Bloom (2005), a assimilação do N e
do S é coordenada, principalmente, por-
que ambos são constituintes de
aminoácidos, coenzimas e outras
biomoléculas. Entretanto, a variação do
S nas soluções nutritivas não resultou
em sintomas de deficiência ou
toxicidade. Resultados encontrados por
Oliveira et al. (2005), mostraram que a
produção de massa seca de Brachiaria
brizantha não sofreu alteração entre os
tratamentos com N na presença ou não
de S, em doses crescentes desses ele-
mentos. Os mesmos autores observaram
que os tratamentos com S não influen-
ciaram a absorção do P e do N.

Em relação ao desenvolvimento
vegetativo, as plantas de hortelã apresen-
taram crescimento contínuo, com ganho
de massa progressivo. Aos 29 DAT as
plantas apresentaram 511,0 g de massa
fresca e 62,2 g de massa seca (g/5 plan-
tas); aos 49 DAT este valor dobrou e aos
64 DAT o ganho de massa fresca e seca
foi três vezes superior à primeira colhei-
ta (29 DAT). Este comportamento com-
prova que a hortelã apresenta caracterís-
ticas de planta perene, com tendências
ao ganho de peso mesmo após a floração,
que ocorreu entre a segunda e a terceira
colheita (Tabela 2).

O período de crescimento ideal para
colheita das plantas de hortelã varia con-
forme seu destino, que pode ser o consu-
mo das folhas in natura ou a produção
de óleos essenciais. Neste trabalho, os
resultados apontam para a possibilidade
da colheita ser realizada a partir dos 29
DAT em cultivo hidropônico. Contudo,
para o cultivo tradicional, Gonzaga &
Rodrigues (2006) recomendam a primei-
ra colheita das plantas de hortelã por volta
dos 120 dias de idade. Indicação seme-
lhante foi feita por Sacramento & Cam-
pos (2002) ao constatarem que a melhor
época para colheita se dá aos 135 dias
após o plantio, quando as plantas de hor-
telã alcançaram o ponto máximo de pro-
dução de matéria seca. Ao contrario,
Czepak (1998) recomenda que as colhei-
tas sejam realizadas, mais cedo, entre 60
e 70 dias, pois, neste caso o objetivo foi
a produção de mentol cristalizável no
óleo essencial.

Figura 1. Regressão linear dos valores de pH em relação à idade da planta, com 1% de
significância (A) e valor de pH das soluções nutritivas nos diferentes tanques no decorrer do
experimento (B). Setas longas: indicam os dias de troca da solução nutritiva. Setas curtas:
indicam os dias de colheita. Seta pontilhada: indica o início da floração (Linear regression
from pH values in relation to plants’s age, significantly at 1% (A) and pH value of the
nutritive solutions in distinct tanqs during the research (B). Long arrows indicate the days
when the nutritive solution was changed. Little arrows indicate the harvesting days. Dotted
arrows indicate the begin of flowering). Seropédica, UFRRJ, 2005.
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Estes resultados comprovam que o
cultivo hidropônico favorece às plantas
um desenvolvimento mais rápido, pro-
porcionando ganho de tempo e maior
produção de massa, como foi observa-
do por Ocampos et al. (2002), que cons-
tataram que a planta de hortelã apresen-
tou maior produção de biomassa e ren-
dimento de óleo se comparado a outros
sistemas de cultivo e Maia et al. (1999)
ao obter uma produção três vezes supe-
rior ao cultivo tradicional.

Resultados semelhantes foram en-
contrados por Fernandes et al. (2004),
que detectaram aumento superior a 40%
na produção de massa fresca de plantas
de manjericão cultivadas em hidroponia.
Guidotti Junior et al. (2004) observa-
ram que os melhores resultados de pro-
dução de manjericão foram obtidos em
cultivo hidropônico, quando compara-
dos ao cultivo tradicional.

Considerando a relação N/P na solu-
ção nutritiva de 7,5; 3,75; 30 e 15 respecti-
vamente para os tratamentos 1; 2; 3 e 4,
pode-se observar que a relação N/P igual a
7,5 foi a que apresentou maior produção
de biomassa (Tabela 2). Em contrapartida,
a solução com relação N/P igual a 15 foi a
que apresentou maior rendimento de óleo
essencial nas folhas (Tabela 4).

Houve interação entre as doses de N e
P das diferentes soluções nutritivas na pro-
dução de biomassa, nas três colheitas rea-
lizadas. Os tratamentos proporcionaram
crescimento diferenciado, sendo o maior
ganho de massa influenciado pelo trata-
mento 1, que corresponde às maiores do-
ses de N e P, seguido pelo tratamento 3
com maior dose de N e menor de P (Tabe-
la 2). Estes resultados demonstram clara-
mente a influência positiva do N no de-
senvolvimento vegetativo da hortelã.

Resultados semelhantes foram en-
contrados por Oliveira et al. (2003) ao
relatarem que houve aumento linear na
produção de massa verde, na cultura do
coentro, em função do aumento nas do-
ses de N aplicado. Relatos de Abreu et
al. (2002), ao trabalharem com plantas
de insulina, mostraram que as mesmas
responderam positivamente aos acrés-
cimos de N, para a produção de biomas-
sa. Estes autores constataram também
efeito interativo entre doses de N e P,
que em maiores doses, proporcionaram
maior produção de matéria seca foliar.

Como pode ser observado da tabela 2,
a maior produção encontrada aos 29 DAT
ocorreu nas condições dos tratamentos 1
e 3 e aos 49 e 64 DAT no tratamento 1, o
que demonstra um efeito interativo entre
as maiores doses de N e P sobre a produ-
ção de biomassa, a partir dos 49 DAT.

Ao comparar os efeitos das doses de
N e P, observou-se que o P atuou limi-
tando a produção de biomassa da parte
aérea nos tratamentos 3 e 4 (com meno-
res doses de P) e, ao mesmo tempo, es-
timulou o aumento de biomassa nas
raízes, como pode ser observado na ta-
bela 3. Resultados semelhantes foram
encontrados por Rodrigues et al (2004)
que observaram maior produção de
massa na parte aérea, em função dos
maiores níveis de P na solução nutriti-
va. Em contrapartida, esses autores não
observaram aumento na produção de mas-
sa nas raízes, quando cultivadas nas solu-
ções nutritivas com menores doses de P.

O fato observado está associado à
mobilidade do P na planta. Como o des-
locamento do P na planta ocorre via
simplástica, ao contrário do N e do K,
que ocorrem tanto via simplástica como
apoplástica, há um desbalanço entre os
níveis de N e P na parte aérea. Dessa
forma, os menores teores de P prejudi-
cam o crescimento da parte aérea, en-
quanto na raiz sua presença atua de for-
ma positiva para o ganho de massa.

Epstein & Bloom (2005) relataram
que raízes submetidas a baixos níveis
de P produziram maior quantidade de
raízes laterais e pelos absorventes, for-
mando o que se chama de “root hairs”,
o que conseqüentemente leva ao aumen-
to de biomassa neste órgão.

Como o desenvolvimento da parte aé-
rea é fundamental para a captação de ener-
gia luminosa e, sabendo-se que a raiz atua
como um dreno na planta, observa-se na
tabela 3 que no tratamento 1, onde houve
maior ganho de massa na parte aérea, hou-
ve efetivamente maior produção total de
massa aos 49 e 64 DAT (Tabela 2).

Os tratamentos 2 e 4, com menores
doses de N, apresentaram maiores ren-
dimentos de óleo essencial e produção
de óleo essencial; contudo, detectou-se
efeito interativo com as épocas de colhei-
ta e os tratamentos. Entre as colheitas (29;
49 e 64 DAT) não foram observadas di-
ferenças nas produções (gramas/5 plan-
tas) de óleo essencial (Tabela 4).

Dragar & Menary (1995) observaram
diminuição no rendimento de óleo essen-
cial em Olearia phlogopappa em baixos
níveis de fósforo. Por outro lado, outros
autores (Kothari et al., 1987; Praszna &
Bernáth, 1993) observaram menores con-
centrações de óleo essencial em plantas
de hortelã cultivada em altos níveis de P.
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Tabela 2. Massa fresca e seca total de plantas de Mentha piperita (hortelã) cultivadas em
soluções nutritivas com diferentes teores de N e P, colhidas aos 29, 49 e 64 dias após a
aplicação dos tratamentos (DAT) (Fresh and dry total matter of Mentha piperita plants,
cultivated in nutrient solution with distinct contents of N and P, harvested at 29, 49 and 64
days after treatment (DAT)). Seropédica, UFRRJ, 2005.

* mg.L-1 de N ou P na solução nutritiva. Letras maiúsculas iguais na mesma linha e minúsculas
iguais na mesma coluna não diferem significativamente pelo teste de Fisher LSD a 5% de proba-
bilidade. (*mg L-1 of N or P in the nutritive solution. Same letters maiúsculas in the line and
minúsculas in the column did not differ significantly through the Fisher LSD test, 5% probability).
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va no rendimento do óleo, mostrando
que a melhor época de colheita neste
sistema ocorre por volta dos 29 DAT,
pois os gastos com manutenção dos
equipamentos, insumos e mão-de-obra
são fatores que oneram os custos de pro-
dução.

O rendimento do óleo mostrou-se
indiretamente relacionado com a produ-
ção de massa seca (Figura 2), o que pro-
vavelmente ocorreu pelo fato do vege-
tal produzir maior número de tricomas
glandulares na planta ainda jovem, de-
crescendo no período de floração e no-
vamente aumentando após este período,
conforme relatos de diversos autores
(Turner et al., 2000; Mcconkey et al.,
2000; Martins, 2002).

Tanto o N quanto o P têm importân-
cia sobre o crescimento vegetativo da
planta, pois estão diretamente relacio-
nados a diversos eventos metabólicos ou
fazendo parte de estruturas químicas na
planta; por isso, a disponibilidade des-
ses nutrientes em condições de serem
absorvidos e assimilados promove o
crescimento adequado da planta.

Contudo, observa-se que o tratamen-
to 1, com maiores doses de N e P, em-
bora tenha proporcionado melhor desen-
volvimento vegetativo da parte aérea
(Tabela 2), não foi o que proporcionou
maior rendimento de óleo essencial (Ta-
bela 4). A ativação das vias metabólicas
especiais pode estar relacionada com
fatores externos, sendo a disponibilida-
de de nutrientes uma delas. No início
do crescimento a disputa pelo nutriente
é menor, mas com o crescimento da
planta, o conteúdo de N e P pode ter
promovido competição entre as plantas
e levado à diminuição no rendimento de
óleo ao longo das colheitas (Tabela 4).
Além disto, um fator não nutricional
pode estar associado à diminuição do
rendimento de óleo essencial ao longo
do experimento, como a maturação das
folhas e as condições ambientais. Segun-
do Martins (2002), ocorre diminuição
na produção de tricomas glandulares em
conseqüência da maturação das folhas
e isto seria responsável pela diminuição
na produção de óleos voláteis.

Após a produção dos tricomas glan-
dulares, são necessários apenas 30 ho-
ras para o completo enchimento do com-
partimento de armazenamento das
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Tabela 3. Massa fresca e seca de raiz, estolão, caule e folha de plantas de Mentha piperita
(hortelã) cultivadas em soluções nutritivas com diferentes teores de N e P, colhidas aos 29,
49 e 64 dias após a aplicação dos tratamentos (DAT) (Fresh and dry matter of roots, stolon,
stem and leaves of mint plants, cultivated in a nutritive solution with distinct contents of N
and P, harvested 29, 49 and 64 days after treatment (DAT)).  Seropédica, UFRRJ, 2005.

* mg.L-1 de N ou P na solução nutritiva. Letras maiúsculas iguais na mesma linha e minús-
culas iguais na mesma coluna não diferem significativamente (Fisher LSD 5%).

Esperava-se que com o aumento da
produção de massa na parte aérea hou-
vesse maior produção de óleo nas plan-
tas; entretanto, como o rendimento ao
longo das três colheitas diminuiu de
1,47% aos 29 DAT para 0,48% aos 64
DAT, a média de produção de óleo es-
sencial foi de 0,39 g/5 plantas (Tabela 4).

Aos 29 DAT, as plantas submetidas a
maiores doses de N (tratamentos 1 e 3)
apresentaram menor rendimento de óleo.
Este comportamento se manteve com pe-
quenas variações aos 49 DAT (Tabela 4).
Não se observou influência significativa das
doses de P sobre o rendimento de óleo es-

sencial; isto pode ser constatado compa-
rando o tratamento 1 com o 3 e o tratamen-
to 2 com o 4. Todavia, resultados encontra-
dos por Rodrigues et al. (2004) mostraram
que aos 90 dias de cultivo hidropônico hou-
ve resposta quadrática às concentrações de
P e, aos 60 dias, não houve efeito do P para
a produção de óleo essencial.

Aos 64 dias, observou-se diferença
estatística apenas entre os tratamentos
1 e 4, o que sugere um efeito sinérgico
das maiores doses de N e P na diminui-
ção no rendimento de óleo (Tabela 4).

Neste trabalho, ao longo das três
colheitas houve diminuição significati-



47Hortic. bras., v. 25, n. 1, jan.-mar. 2007

Produção de biomassa e óleo essencial de hortelã em hidroponia em função de nitrogênio e fósforo

glândulas com óleo essencial. A partir
desse momento, condições ambientais
como vento, radiação solar e tempera-
tura, poderiam favorecer o
extravasamento desse material estoca-
do (Mcconkey et al., 2000; Turner et al.,
2000).

Neste trabalho, a produção de mas-
sa na parte aérea da hortelã foi estimu-
lada no tratamento 1, com maiores do-
ses de N e P; os tratamentos 3 e 4 com
menores dose de P estimularam maior
produção de massa nas raízes e limita-
ram a produção de massa nas folhas. Os
resultados encontrados mostraram que
para a produção de óleos essenciais em
plantas de hortelã, as soluções nutriti-
vas devem ter uma relação N/P igual a
15, associada a teores de N que não pro-
movam o crescimento exagerado da
planta, neste caso, o tratamento 4 (com
colheita aos 29 DAT). Para a produção
de hortelã in natura, deve ser fornecida
às plantas solução nutritiva com relação
N/P igual a 7,5, associada a teores de N
que promovam o maior desenvolvimen-
to da parte aérea; portanto, neste caso,
o tratamento 1 é indicado para o cultivo
hidropônico, com colheitas entre 49 e
64 DAT.
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A espécie Dimorphandra mollis, co-
nhecida popularmente como fava-

d’anta, pertence à família Leguminosae-
Caesalpinoideae. É uma espécie arbórea
nativa do Cerrado e com ampla distri-
buição nas áreas deste bioma com pre-
dominância de matas. Os frutos colhi-
dos são destinados majoritariamente à
indústria farmacêutica para extração
principalmente do flavonóide rutina
(Gomes & Gomes, 2000), representan-
do uma alternativa de renda para agri-
cultores familiares do Norte de Minas
Gerais.

Segundo Lorenzi (2002), a espécie
apresenta ampla adaptabilidade a terre-
nos secos e de baixa fertilidade, poden-
do ser utilizada em programas de reflo-
restamento de áreas degradadas e de
preservação permanente.

Na natureza, o alumínio é o terceiro
metal mais abundante após o oxigênio
e o silício, sendo encontrado sob dife-
rentes formas, como aluminossilicatos
insolúveis ou óxidos, sendo que as con-
dições de acidez elevada dos solos do
Cerrado favorecem a atividade do alu-
mínio em solução, o qual se torna um

COSTA CA; SOUZA GA; ALVES DS; ARAÚJO CBO; FERNANDES LA; MARTINS ER; SAMPAIO RA; LOPES PSN. 2007. Saturação por bases no
crescimento inicial e na produção de flavonóides totais da fava-d’anta. Horticultura Brasileira 25:049-052.
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cátion trocável (Ma et al., 2001).

As espécies vegetais apresentam
variações quanto à tolerância ao alumí-
nio trocável. Os efeitos tóxicos são ob-
servados primeiramente no sistema
radicular, resultando em uma diminui-
ção do alongamento celular, sendo que,
em muitos casos a produção de biomas-
sa radicular é mais afetada pelo alumí-
nio tóxico do que a produção de biomas-
sa da parte aérea (Machado, 2001).

Segundo Vázquez et al. (1999), o
alumínio interfere na fixação do fósfo-
ro em formas menos disponíveis no solo
ou na raiz da planta, diminui a respira-
ção radicular e altera a absorção, trans-
porte e uso de nutrientes e água pelas
plantas, provocando alterações no me-
tabolismo celular.

Os solos do Cerrado caracterizam-
se por apresentar pH baixo e elevada
saturação por alumínio. Estes fatores são
limitantes para o crescimento e desen-
volvimento das espécies não adaptadas
às condições de acidez do solo. Neste
contexto, a calagem constitui em um
método eficiente para a melhoria das
características químicas do solo, neu-

tralizando a fração tóxica do alumínio
disponível (Lopes et al.,1991).

 A função do alumínio e a sua
interação com os nutrientes foram, por
muitos anos, uma parte dos estudos de
nutrição das plantas. Atualmente, esta
área tem assumido grande importância
na pesquisa agronômica e florestal, em
virtude da crescente demanda por
tecnologias para exploração de espécies
florestais nativas. Entretanto, devido à
variabilidade genética das florestas e à
heterogeneidade dos solos das regiões
tropicais, os dados disponíveis sobre a
fisiologia destas espécies em relação às
exigências nutricionais e sua capacida-
de de adaptação a condições ambientais
distintas ainda são incipientes (Furtini
Neto et al., 1999).

O objetivo deste trabalho foi deter-
minar o efeito da calagem no crescimen-
to inicial e o teor de flavonóides totais
em mudas de fava-d’anta cultivadas em
um LATOSSOLO VERMELHO
distrófico e álico, mediante a avaliação
de diferentes valores de saturação por
bases.

RESUMO
Com o objetivo de estudar o efeito da calagem, mediante a ele-

vação da saturação por bases, sobre o crescimento e a produção de
flavonóides totais de fava-d’anta cultivada em um solo de Cerrado
de Minas Gerais, foi conduzido um experimento no Instituto de Ciên-
cias Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais, no período
de outubro/2003 a fevereiro/2004. O delineamento experimental
utilizado foi inteiramente casualizado, sendo cinco valores de satu-
ração por bases: 10 (saturação natural), 25; 40; 55 e 70%, com seis
repetições. Os resultados obtidos mostraram que o aumento da satu-
ração por bases diminuiu o crescimento e não influenciou o teor de
flavonóides totais da fava-d’anta.

Palavras-chave: Dimorphandra mollis, plantas medicinais, nutri-
ção mineral.

ABSTRACT
Base saturation affecting the initial growth and production

of total flavonoids of Dimorphandra molli

With the purpose of studying the effect of levels of base saturation
upon the growth and total flavonoids production of Dimorphandra
mollis cultivated on a soil originally under Savana of Minas Gerais
State, Brazil, an experiment was conducted at the Universidade
Federal de Minas Gerais, between October/2003 and February/2004.
The experiment followed a completely randomized design with five
values of base saturation (V%): 10 (natural saturation), 25; 40; 55
and 70%, and six replicates. The increase of base saturation led to a
decrease of Dimorphandra mollis growth, and did not influence the
total flavonoids plant concentration.

Keywords: Dimorphandra mollis, medicinal plants, plant nutrition.

(Recebido para publicação em 21 de dezembro de 2005; aceito em 27 de fevereiro de 2007)
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MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em
casa de vegetação, em Montes Claros,
campus da UFMG, de outubro de 2003
a fevereiro de 2004. Utilizaram-se
amostras coletadas na camada de 0 a 20
cm de profundidade de um
LATOSSOLO VERMELHO distrófico
e álico (Embrapa, 1999) sob vegetação
de Cerrado, onde ocorre a fava d’anta,
do município de Montes Claros (MG).
As características físicas e químicas fo-
ram: pH em água 4,6; P = 0,6 mg dm-3;
Ca = 11,0 mmol

c
 dm-3; Mg = 4,0 mmol

c

dm-3; K = 1,0 mmol
c
 dm-3; Al = 37 mmol

c

dm-3; H+Al = 140 mmol
c
 dm-3; S = 16,0

mmol
c
 dm-3; t = 53,0; m = 70 %; T =

156 mmol
c
 dm-3; V = 10 %; matéria or-

gânica = 24 g kg-1; areia = 500 g kg-1;
silte = 80 g kg-1 e argila = 420 g kg-1,
determinados conforme Embrapa
(1997).

O delineamento utilizado foi de blo-
cos inteiramente casualizados, sendo
cinco valores de saturação por bases
(V%): 10 (saturação natural), 25; 40; 55
e 70%, e seis repetições. Foram cultiva-
das duas plantas por vaso plástico preen-
chido com 3 dm3 de solo. As doses de
calcário foram calculadas pelo método
da saturação por bases conforme a aná-
lise química do solo utilizado no expe-
rimento e corresponderam a: 0; 1,17;
2,34; 3,51 e 4,65 g dm-3 de solo, respec-
tivamente para os valores de saturação
por bases de 10; 25; 40; 55 e 70%. Os
solos foram incubados com as respecti-
vas doses de corretivo por 45 dias com
um calcário dolomítico calcinado, micro
pulverizado, com 36% de CaO, 14% de
MgO (PRTN igual a 100%), 0,02% de
Zn, 0,01% de B,0,03% de Fe, 0,03% de
Mg e 0,00% de Cu. Durante o período
de incubação com o corretivo (45 dias)
a umidade do solo foi mantida próxima
a capacidade de campo.

As doses das fontes de macro e mi-
cronutrientes foram calculadas de modo
a atender a adubação básica para cada
tratamento, de acordo com Malavolta
(1980), presentes nas seguintes con-
centrações: 100 mg dm-3 de N; 300 mg
dm-3 de P; 100 mg dm-3 de K; 200 mg
dm-3 de Ca; 60 mg dm-3 de Mg; 40 mg
dm-3 de S; 0,5 mg dm-3 de B; 1,5 mg dm-

3 de Cu; 0,5 mg dm-3 de Zn utilizando
como fontes os seguintes reagentes p.a:
NH

4
NO

3
; H

3
PO

4
; KH

2
PO

4
;

MgSO
4

.7H
2
O; CaSO

4
.2H

2
O; Na

2
SO

4
;

CuSO
4
.5H

2
O; H

3
BO

3
; ZnCl

2
.

Para a formação das mudas foram
selecionadas 300 sementes de fava-
d’anta (Dimorphandra mollis Benth)
provenientes de coletas realizadas em
áreas de Cerrado do município de Mon-
tes Claros - MG.

As sementes foram submetidas ao
tratamento com ácido sulfúrico concen-
trado para quebra de dormência duran-
te uma hora, sendo lavadas posterior-
mente em água corrente durante 20 mi-
nutos. A semeadura foi realizada em
bandejas plásticas de 30 x 50 x 15 cm,
inicialmente desinfestadas com água
sanitária, contendo uma camada de 15
cm de areia umedecida com água desti-
lada, a qual foi posteriormente lavada e
autoclavada por 20 minutos à pressão
de 1 MPa. Depois de realizado o plan-
tio, as bandejas foram cobertas com fil-
me plástico transparente e levadas para
BOD à temperatura de 28ºC e
fotoperíodo de 12 horas. O filme plásti-
co foi retirado depois de iniciada a emer-
gência e as plântulas permaneceram na
BOD por 22 dias, sendo a seguir
transferidas para os vasos em casa de
vegetação. Durante o período experi-
mental, a umidade do solo foi mantida
próxima à capacidade de campo, pela
reposição dos valores de água transpi-
rados, estimados pela perda de peso diá-
ria de cada vaso.

Após 140 dias da semeadura, as
plantas foram colhidas e o material ve-
getal foi seco a 65ºC em estufa de cir-
culação forçada de ar até peso constan-
te, para determinação da matéria seca
total da parte aérea e das raízes. Foram
também determinados o diâmetro do
caule à altura do colo, altura de plantas
e o teor de flavonóides totais nas folhas,
sendo este obtido segundo metodologia
adaptada de Santos & Blatt (1998). Os
resultados obtidos foram submetidos à
análise de variância e os tratamentos
comparados por análise de regressão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a produção de matéria seca da
parte aérea e raiz e altura de plantas fo-

ram observadas diferenças significati-
vas entre os tratamentos (P<0,01). Após
a reação do calcário, as saturações por
bases determinadas foram 10; 19; 28;
42 e 58%, respectivamente para os tra-
tamentos saturação natural, 25; 40; 55 e
70%.

Tanto a produção de matéria seca da
parte aérea (Figura 1a) quanto de raiz
(Figura 1b) apresentaram decréscimos
lineares com o aumento da saturação por
bases do solo e conseqüente diminuição
da toxidez por alumínio. A produção de
matéria seca da parte aérea e da raiz na
última saturação testada (70%) foi
53,5% e 56%, sendo estes valores me-
nores que na saturação natural (10%),
respectivamente. Dessa forma, pode se
inferir que em condições naturais de
acidez do solo de Cerrado, onde ocorre
a fava d’anta, há um melhor crescimen-
to desta espécie e que, para a produção
de mudas não é recomendada a adição
de calcário ao substrato.

Resultados semelhantes foram ob-
servados para o ipê-mirim (Tecoma
stans) crescido em solução nutritiva com
uma concentração elevada de alumínio
(10 mg/l) (Machado, 2001). Também
Junior et al. (2004) verificaram redução
da biomassa fresca e seca total de plan-
tas de arnica (Lychnofora pinaster),
quando foi realizada a correção do solo
com calcário. Vale et al. (1996), estu-
dando o efeito da acidez do solo em
quinze espécies florestais, algodão e
milho, verificaram comportamento dis-
tinto entre as espécies florestais, enquan-
to o algodão e o milho foram sensíveis
à acidez do solo.

Ratter et al. (1978) estudando a ocor-
rência de espécies vegetais nos cerra-
dos do Brasil Central, observaram que
algumas ocorrem somente em solos áci-
dos, outras são restritas aos solos
calcários e outras são indiferentes. Se-
gundo Haridasan (2000), raramente a
vegetação do Cerrado ocorre em solos
com altos teores de cálcio e magnésio,
sendo que algumas espécies têm um
melhor desenvolvimento em solos com
teores mais elevados de alumínio
trocável.

No presente estudo, mesmo no tra-
tamento sem aplicação de calcário, o
cálcio e o magnésio não foram
limitantes, uma vez que foram aplica-

CA Costa et al.
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dos na adubação básica, na forma de
sulfato de cálcio e sulfato de magnésio,
respectivamente. Como em condições
naturais a fava d’anta ocorre em solos
ácidos e com baixa disponibilidade de
cálcio e magnésio, pode se inferir que
esta espécie é adaptada aos baixos teo-
res desses nutrientes. Uma explicação é
a elevada capacidade de troca de cátions
das raízes das leguminosas que confere
maior absorção de Ca e Mg dos solos
(Rosolem, 1989). No caso do magnésio,
segundo Malavolta (1980), pode ainda
ocorrer que o conteúdo deste elemento
na semente seja suficiente para garantir
uma nutrição adequada para o desen-
volvimento de algumas espécies.

Além do maior crescimento da fava
d’anta nas condições naturais de acidez
do solo em estudo, verificou-se a pre-
sença de nódulos nas raízes, indicando
que esta espécie faz simbiose com bac-
térias fixadoras de nitrogênio, mostran-
do potencial para sua utilização em pro-
gramas de recuperação de áreas degra-
dadas.

No caso do fósforo aplicado na adu-
bação básica, as condições naturais de
acidez do solo sob Cerrado em estudo
podem ter diminuído a disponibilidade
desse elemento. No entanto, como não
foram observados sintomas visuais de
deficiência de fósforo nas plantas, a
fava-d’anta pode ter desenvolvido me-
canismos de adaptação a esta condição,
tais como maior crescimento do siste-
ma radicular, maior número de raízes
finas, associação com fungos
micorrizicos, entre outros. Mendes et al.
(2005), verificaram maior produção de
biomassa de mudas de fava d’anta cres-
cida em baixos níveis de fósforo em
solução nutritiva. Segundo os autores,
esse comportamento evidencia a adap-
tação da espécie aos solos sob Cerrado,
com baixa disponibilidade de fósforo.

Em relação à altura das plantas, ob-
servou-se um comportamento quadrático
(Figura 1c) e de acordo com a equação
de regressão ajustada, a máxima altura
de plantas (26,30 cm) foi atingida quan-
do a saturação por bases no solo foi de
32%. Já para o diâmetro do caule não
foram verificadas diferenças significati-
vas entre os tratamentos, sendo o diâme-
tro médio das plantas de fava-d’anta,
nesta fase de crescimento, de 3,43 mm.

Saturação por bases no crescimento inicial e na produção de flavonóides totais da fava-d’anta

Figura 1. Matéria seca da parte aérea (a) e de raiz (b) e altura (c) das plantas de fava-d’anta
(Dimorphandra mollis Benth.) em função dos valores de saturação por bases do solo. (Dry
matter of aerial part (a) and of roots (b) and height (c) of fava-d’anta plants, as a function of
soil bases saturation). Montes claros, UFMG, 2005.
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Quanto ao teor de flavonóides totais,
não foi observada diferença significativa
entre os tratamentos, sendo o valor médio
de 0,36% em análises realizadas nos
folíolos. Em seus estudos com camomila
(Chamomilla recutita), Wagner & Bladt
(1996) e Mapeli et al. (2005), verificaram
que o teor de óleo essencial dos capítulos
florais não variou entre os tratamentos com
ou sem fertilização. Por outro lado, Men-
des et al. (2005) observaram, em solução
nutritiva, que baixos níveis de fósforo no
meio, sem apresentação de sintomas visu-
ais de deficiência pela planta de fava-d’anta,
aumentam os teores de flavonóides totais.

Com base nos resultados deste tra-
balho, pode-se concluir que a calagem
reduziu o crescimento da parte aérea e
radicular e não afetou o teor foliar de
flavonóides totais. Portanto, a adição de
calcário ao substrato pode ser omitida
na produção de mudas de fava d’anta.
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No Brasil, a cebola é considerada a
terceira hortaliça mais importante

em termos de valor econômico, ficando
atrás apenas da batata e do tomate. É
preferencialmente consumida in natura
em saladas, temperos e condimentos
(Boeing, 2002).

O munícipio de São José do Rio Par-
do é uma tradicional zona produtora de
cebola, cujo sistema de cultivo predo-
minante é o transplantio de mudas, com
produtividades que dificilmente passam
de 50 t ha-1 de bulbos, mesmo nos me-
lhores anos de cultivo1.

A competição por água, luz e nu-
trientes faz com que o tamanho dos bul-
bos e a produtividade total variem con-

MAY A; CECÍLIO FILHO AB; PORTO DRQ; VARGAS PF; BARBOSA JC. 2007. Produtividade de híbridos de cebola em função da população de plantas
e da fertilização nitrogenada e potássica. Horticultura Brasileira 25: 053-059.
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forme a população de plantas na área
(Nichols, 1967). Stoffella (1996) obser-
vou que com o aumento da população
de plantas, alterando-se o espaçamento
na linha e entre as plantas (0,229 a 0,457
m entre linhas x 0,076 a 0,229 m entre
plantas), houve aumento da produtivi-
dade de bulbos de cebola, acompanha-
do de redução da massa do bulbo.

Santos et al. (2000) avaliaram o
comportamento da cv. Texas Grano em
diferentes espaçamentos (0,05; 0,10 e
0,15 m entre plantas na linha), utilizan-
do 0,3 m nas entrelinhas. Os autores
observaram que os menores
espaçamentos promoveram reduções na
massa do bulbo, com grande influência

na produtividade. O menor espaçamento
entre as plantas na linha proporcionou a
maior produtividade (40,3 t de bulbos e
53,1 g por bulbo), enquanto com 0,10
m entre plantas obtiveram-se bulbos
maiores (83,4 g), havendo porém redu-
ção na produtividade em 19,35%.
Dellacecca & Lovato (2000), estudan-
do três populações de plantas (26,6; 40
e 80 plantas m-2), verificaram que a
maior população proporcionou maior
produtividade (31 t ha-1), embora com
menor massa do bulbo, sendo 105,5 g e
189,0 g por bulbo para a maior e menor
densidade de plantas, respectivamente.
Rumpel & Felczynski (2000) estudaram
o efeito da população de plantas entre

1 Breda Junior, J. M. (Cooperativa dos Cafeicultures de Guaxupé
– Filial São José do Rio Pardo) Informação Pessoal, 2005.

RESUMO
O trabalho foi realizado em São José do Rio Pardo-SP, de 07 de

março a 08 de agosto de 2004 para avaliar o efeito do nitrogênio,
potássio e população de plantas na massa do bulbo e produtividade
de duas cultivares de cebola. O delineamento experimental utiliza-
do foi de blocos ao acaso, com 4 repetições, com os tratamentos em
esquema fatorial 2 x 4 x 4 x 4: cultivares (Optima e Superex), doses
de nitrogênio (0; 50; 100 e 150 kg ha-1 de N), doses de potássio (0;
75; 150 e 225 kg ha-1 de K

2
O) e população de plantas (60; 76; 92 e

108 pl m-2). A produtividade foi influenciada pela interação doses de
N e cultivar e doses de K e cultivar, enquanto a massa de bulbo,
além das interações verificadas para a produtividade, foi influencia-
da significativamente pela interação N e população de plantas. Não
houve interação tripla para nenhuma das variáveis estudadas. Mas-
sas menores de bulbo foram obtidas com aumento na população de
plantas e para todas as populações. O aumento de N proporcionou
incremento na massa do bulbo. Para se obter 90% da produtividade
máxima, estimada em 71 t ha-1 e 64,8 t ha-1 para as cultivares Superex
e Optima, em solo semelhante ao do presente estudo, devem ser
fornecidas quantidades de 125 kg ha-1 e 105 kg ha-1 de N, respectiva-
mente, sem a necessidade de aplicação de K.

Palavras-chave: Allium cepa L., nutrição, produção, densidade de
plantas.

ABSTRACT
Plant density and nitrogen and potassium fertilization rates

on yield of onion hybrids

An experiment was carried out in Sao Jose do Rio Pardo, the
onion producing area in São Paulo State, Brazil,from March 07 to
August 08, 2004. The objective of the research was to evaluate the
effects of nitrogen and potassium fertilizer rates on yield of two onion
cultivars, growing in different plant populations. The experimental
design was in blocks with four replications in a 2x4x4x4 factorial
cheme: cultivars (Optima and Superex), nitrogen (0; 50; 100 and
150 kg ha-1 of N), potassium (0; 75; 150 and 225 kg ha-1 of K

2
O) and

plant population (60; 76; 92 and 108 pl m-2). The effects of N and K
doses on yield were cultivar dependent. Average individual bulb mass
increased with decreasing plant population and increasing nitrogen
doses application. To reach 90% of the maximum expected crop
yield of 71 t ha-1 for ‘Superex’ and 64,8 t ha-1 for ‘Optima’, nitrogen
doses of 125 and 105 kg ha-1 should be applied, respectively, without
potassium fertilization.

Keywords: Allium cepa L., nutrition, yield, plant density.

(Recebido para publicação em 28 de janeiro de 2006; aceito em 9 de abril de 2007)
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20 e 140 plantas m-2 na produtividade
da cultura de cebola e verificaram que
as maiores produtividades foram de 32,8
e 59,0 t ha-1 respectivamente no primei-
ro e no segundo ano, obtidas com 80
plantas m-2.

VIDIGAL et al. (2002) relatam, para
a ‘Alfa Tropical’, que a planta toda ex-
traiu 124,62; 21,35; 130,73; 62,78; 8,47;
20,14 kg ha-1 de N, P, K, Ca, Mg e S,
respectivamente.

Henriksen (1987), avaliando doses
de N entre 0 e 180 kg ha-1, observou que
120 kg ha-1 de N, utilizando o fertilizante
nitrato de cálcio, proporcionou produti-
vidade de 61,5 t ha-1 de bulbos comer-
ciais em cultura estabelecida pelo siste-
ma de transplantio na população de 80
plantas m-2. Em solos da região do Cer-
rado é comum a aplicação de doses em
torno de 120 kg ha-1 de N (Magalhães,
1993).

A exigência de potássio pela cebola
é alta, sendo um nutriente de grande
importância no transporte de
fotoassimilados das folhas para os ór-
gãos de reserva (Faquin, 1994). Apesar
da cebola extrair grandes quantidades de
potássio, as respostas da cultura a este
nutriente são pequenas (Magalhães,
1993), de forma contrária ao que ocorre
com o N (Brewster, 1994). Araújo &
Costa (1975), em solo de cerrado, não
observaram influência da variação no
fornecimento do potássio entre 0 e 90
kg ha-1 de K

2
O, na produtividade de ce-

bola. A ausência de resposta do K na
produtividade da cebola também foi
observada por Pande & Mundra (1971),
utilizando até 89,6 kg ha-1 de K

2
O.

O trabalho objetivou quantificar a
produtividade de cultivares de cebola,
em função da população de plantas e da
fertilização com nitrogênio e potássio
em cultura estabelecida por semeadura
direta.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no
município de São José do Rio Pardo-
SP. O delineamento experimental utili-
zado foi  de blocos ao acaso, com os
tratamentos em esquema fatorial 2 x 4
x 4 x 4, com quatro repetições. Os fato-
res avaliados foram: duas cultivares
(híbridos Optima e Superex); quatro

populações de plantas (60; 76; 92 e 108
plantas m-2); quatro doses de nitrogênio
(0; 50; 100 e 150 kg ha-1 de N) e 4 doses
de potássio (0; 75; 150 e 225 kg ha-1 de
K

2
O). As parcelas foram localizadas em

canteiros de 1,2 m de largura, com cin-
co linhas longitudinais ao canteiro e com
comprimento de 2,5 m. O espaçamento
entre linhas foi de 0,275 m.

O solo do local do experimento é
classificado como um LATOSSOLO
VERMELHO AMARELO, textura ar-
gilosa (Embrapa, 1999). A análise do
solo na profundidade de 0 a 0,2 m reve-
lou pH em CaCl

2 
de 5,2 e 25 g dm-3 de

matéria orgânica, além de 24 mg dm-3

de P-resina. Os teores de K, Ca, Mg,
H+Al foram, respectivamente, 1,4; 31;
10 e 28 mmol

c 
dm-3 e a CTC efetiva igual

a 70,4 mmol
c 
dm-3, segundo metodologia

descrita por Raij et al. (2001).

Com base na análise de solo feita em
laboratório da UNESP em Jaboticabal
e nas recomendações de Trani et al.
(1996) para a calagem e adubação da
cultura da cebola, sistema de
transplantio, fez-se aplicação de
calcário, um mês antes da semeadura,
para elevar a saturação por bases a 70%.
Na semana da instalação do experimen-
to, foram aplicados 300 kg ha-1 de P

2
O

5
,

utilizando como fonte superfosfato sim-
ples, à lanço em área total, e 1,5 kg ha-1

de B, utilizando como fonte bórax.

Dois dias antes da semeadura foram
aplicados 30 kg ha-1 de N e 40 kg ha-1 de
K

2
O em todos os tratamentos, exceto na

testemunha, incorporados com enxada.
O restante do nitrogênio e do potássio
de cada tratamento foi parcelado em
quantidades iguais e aplicado aos 30, 45
e 60 dias após a semeadura (DAS). Fo-
ram empregados como fontes os fertili-
zantes nitrato de amônio e cloreto de
potássio.

A semeadura foi realizada de 7 a 9
de março de 2004. Para auxiliar na im-
plantação do fator população de plan-
tas, a semeadura foi feita em pequenas
covas de 3 cm de profundidade, abertas
com o auxílio de um quadro furador
metálico. Este furador era composto por
um quadro de metal com 1,10 m de lar-
gura com cinco barras de ferro solda-
das, distanciadas em 27,5 cm entre cada
uma delas (espaçamento entre linhas).
Em cada barra de ferro foram soldados

ferros 3/12" de 3 cm de comprimento
para marcação das covas, distanciados
em 6,92; 5,46; 4,51; 3,84 cm para a po-
pulação de planta de 60; 76; 92 e 108 pl
m-2. Em cada cova aberta foram coloca-
dos cerca de cinco a sete sementes de
cebola, sendo realizado um posterior
desbaste para estabelecer o devido
espaçamento entre plantas para cada
parcela. Durante a semeadura, mante-
ve-se o solo umedecido para que as co-
vas permanecessem abertas. Após a se-
meadura, as covas foram cobertas com
terra do próprio canteiro de forma a
manter o canteiro uniforme em seu ní-
vel. A emergência das plântulas iniciou
em 17/03/04 e, aproximadamente 15
dias após, fez-se o desbaste para esta-
belecer o número correto de plantas em
cada parcela, de acordo com o fator po-
pulação de plantas.

A aplicação de herbicidas,
fungicidas e inseticidas foi feita de acor-
do com as necessidades apresentadas
pela lavoura. As irrigações foram diárias
durante as primeiras semanas após a
semeadura, e a cada quatro dias em
complementação às precipitações plu-
viais, nos períodos subseqüentes, sendo
utilizado o sistema de aspersão conven-
cional, com a aplicação de uma lâmina
média de 10 mm. O controle de plantas
daninhas foi feito com auxílio de enxa-
da sempre que necessário.

O ponto de colheita foi determinado
quando 70% das plantas “estalaram”,
ponto este caracterizado pelo amoleci-
mento do pseudocaule e tombamento da
parte aérea, baseado na proposta de
Finger & Casali (2002) de 50 a 80% de
estalo. As plantas foram arrancadas e
deixadas sobre os canteiros com as fo-
lhas distribuídas sobre os bulbos para
que ficassem protegidos da irradiação
direta. A colheita foi iniciada em 27/07/
04 e finalizada em 08/08/04. Após qua-
tro dias de insolação, os bulbos foram
retirados do local e encaminhados para
o laboratório, onde foram feitas as ava-
liações subseqüentes, após a eliminação
da parte aérea e das raízes. As parcelas
foram colhidas separadamente, confor-
me a identificação do ponto de colheita
de cada uma delas.

A massa do bulbo (g bulbo-1) foi cal-
culada pela divisão da massa total de
bulbos por parcela pelo número de bul-

A May et al.
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bos colhidos. A estimativa da produti-
vidade (t ha-1) foi realizada a partir da
pesagem dos bulbos colhidos das três
linhas centrais da parcela (deixando-se
uma linha de bordadura de cada lado)
em um metro linear de canteiro e feita a
proporção para 1 hectare com 5.900 m2

efetivamente cultivados.

Foram utilizados os programas SAS
e ESTAT para as análises estatísticas,
utilizando-se os dados originais; e pro-
grama Statistica, para ajuste das equa-
ções polinomiais múltiplas. As equações
que regem as regressões polinomiais
múltiplas nas superfícies de resposta de
segunda ordem seguiram o modelo:

Y = b
0
 + b

1 
(Fator 1) + b

2 
 (Fator 2) +

b
3 
 (Fator 1)2 + b

4 
(Fator 1) * (Fator 2) +

b
5 
(Fator 2)2

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram constatadas interações signi-
ficativas entre cultivares e doses de ni-
trogênio, cultivares e doses de potássio e

doses de nitrogênio e população de plan-
tas. Houve efeitos significativos para to-
dos os fatores isoladamente, exceto para
cultivares, sobre a massa do bulbo.

Os ajustes de superfícies de resposta
de segunda ordem para a massa do bul-
bo, em todas as populações de plantas,
para cada cultivar e para a produtividade
são apresentados nas Tabela 1 e 2, res-
pectivamente.

Foram feitas isolinhas combinando
N e K para massa do bulbo para cada
população de plantas e para cada culti-
var estudada, pois a população de plan-
tas foi muito importante para a expres-
são da variável massa do bulbo, já que
foi verificada interação entre doses de
N e população de plantas e interação
entre cultivares e doses de N e cultiva-
res e doses de K, demonstrando que
houve um comportamento diferente para
cada cultivar para a expressão dessa
variável.

Nas interações, a ‘Superex’ sempre
apresentou massa do bulbo maior que a

‘Optima’, em todas as populações de
plantas, sendo de 188,81 (Figura 1E),
136,17 (Figura 1F), 132,07 (Figura 1G)
e 105,05 g bulbo-1 (Figura 1H), respec-
tivamente com 60; 76; 92 e 108 pl m-2;
enquanto para a cultivar Optima, os va-
lores máximos obtidos foram de 153,54
(Figura 1A), 132,74 (Figura 1B), 118,73
(Figura 1C) e 98,44 g bulbo-1 (Figura
1D), respectivamente com 60; 76; 92 e
108 pl m-2.

Observa-se que quanto maior a po-
pulação de plantas, maiores quantida-
des de N foram necessárias para manter
a massa do bulbo nos máximos valores,
para cada cultivar estudada.

Para a ‘Optima’, as doses acima de
150 kg ha-1 de N com 60 kg ha-1 de K

2
O

não foram suficientes para a produção
de bulbos com massa superior a 98,44
g, quando cultivadas com 108 pl m-2 (Fi-
gura 1D). Já para ‘Superex’ (Figura 1H),
a aplicação de 150 kg ha-1 de N com 75
kg ha-1 de K

2
O proporcionou bulbos com

massa 105,5 g, na maior população de

Produtividade de híbridos de cebola em função da população de plantas e da fertilização nitrogenada e potássica

**Significativo a 1 % de probabilidade pelo Teste F. (significant at 1% probability, test F)

Tabela 1. Análise da superfície de resposta para as variáveis: massa do bulbo em função das doses de N e K para a cultivar Optima para 60
pl m-2 (1), para 76 pl m-2 (2), para 92 pl m-2 (3) e 108 pl m-2 (4); massa do bulbo em função das doses de N e K para a cultivar Superex para
60 pl m-2 (5), para 76 pl m-2 (6), para 92 pl m-2 (7) e 108 pl m-2 (8) e massa do bulbo em função da dose de nitrogênio e da população de
plantas de cebola para a cultivar Optima (9) e para a Superex (10) (Analysis of answer to the values: bulb mass as result of doses of N and
K for the cultivar Optima of 60 pl m-2 (1), of 76 pl m-2 (2), of 92 pl m-2 (3) and 108 pl m-2 (4); bulb mass as result of doses of N and K for the
cultivar Superex of 60 pl m-2 (5), of 76 pl m-2 (6), of 92 pl m-2 (7) and 108 pl m-2 (8) and, bulb mass as a function of nitrogen doses and of
onion plants population for the cultivar Optima (9) and Superex (10)). Jaboticabal, UNESP, 2004.
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plantas estudada, demonstrando maior
resposta da planta às fertilizações.

As duas cultivares apresentaram su-
perfícies de resposta semelhantes à
interação doses de N e populações de
plantas. Para a ‘Optima’, com a eleva-
ção das doses de 104 kg ha-1 até 150 kg
ha-1 de N, a massa do bulbo não foi alte-
rada, mantendo-se em 150,36 g bulbo-1,
para populações entre 60 e 66 pl m-2 (Fi-
gura 2A). Para ‘Superex’, de 120 a 150
kg ha-1 de N, a massa do bulbo permane-
ceu a mesma (168,78 g bulbo-1) com po-
pulação entre 60 e 67 pl m-2 (Figura 2B).

Para a cultivar Optima, a população
de plantas de 60 pl m-2, com aplicação
de doses de N acima de 100 kg ha-1 as-
sociada com até 225 kg ha-1 de K

2
O ou

110 kg ha-1 de N sem a aplicação de K,
proporciou bulbos com massa de 153,54
g (Figura 1A). Para a ‘Superex’, a apli-
cação de N acima de 124 kg ha-1 de N,
combinada com inúmeras doses de K

2
O,

proporcionou bulbos com 188,81 g, na
menor população de plantas (Figura 1E),
demonstrando diferença de desempenho
de cada cultivar em diferentes combi-
nações de fertilização e população de
plantas. Assim, para que se aumente a
população de plantas é preciso associar
a fertilização nitrogenada de modo a al-
cançar maiores massas do bulbo, den-
tro dos níveis estudados, uma vez que
os pontos críticos estão fora da faixa
estudada para cada um dos fatores, sen-
do 131 kg ha-1 de N e 137 pl m-2 para

‘Optima’ e 41 kg ha-1 de N e 202 pl m-2,
para ‘Superex’ (Figura 2 A e B).

As maiores massas do bulbo, 150,36
e 168,78 g bulbo-1, respectivamente para
a ‘Optima’ e ‘Superex’, foram obtidas
na população de 60 pl m-2 com a dose
de 150 kg ha-1 de N (Figura 2A e B).

Para a produção de bulbos com 150
g, preferida pelo mercado consumidor
(Silva et al., 1991), considerando-se as
doses de 105 e 125 kg ha-1 de N para
obter as produtividades de 64,8 e 71 t
ha-1 (90% da máxima) respectivamente
para as cultivares Optima e Superex,
foram necessárias 66 pl m-2 para a
‘Optima’ e 76 pl m-2 para a ‘Superex’
(Figura 2C e D), demonstrando a supe-
rioridade produtiva da cultivar Superex
com aplicação de N, sendo capaz de
manter altas produtividades em popu-
lações de plantas superiores àquelas li-
mites para a ‘Optima’, fixando-se a
massa do bulbo.

Santos et al. (2000) verificaram tam-
bém uma redução significativa na mas-
sa do bulbo com o aumento do número
de plantas por área. No entanto, os au-
tores encontraram reflexos negativos na
produtividade quando o espaçamento
entre plantas foi aumentado. Houve in-
cremento na massa do bulbo de até 57%,
associado a uma queda de 19,35% na
produtividade total, quando o
espaçamento entre plantas passou de
0,05 m para 0,10 m, com 0,3 m nas en-
trelinhas.

Houve efeito significativo de doses
de nitrogênio e de doses de potássio iso-
ladamente, não havendo efeito de culti-
vares e da população de plantas sobre a
produtividade da cebola. Também foram
constatadas interações significativas
entre cultivares e doses de nitrogênio e
cultivares e doses de potássio.

Em decorrência da interação signi-
ficativa de cultivares com doses de N e
de K, foram estimadas superfícies de
respostas para melhor avaliar a influên-
cia do N e K na produtividade de cada
cultivar (Tabelas 2).

Para as duas cultivares, o efeito da
aplicação de nitrogênio foi mais expres-
sivo do que o promovido pelo potássio,
verificado pela inclinação da isolinha,
que se acentua à medida que se aumen-
ta a dose de N (Figura 2C e D). Consi-
derando a isolinha de produtividade de
68,61 t ha-1 de bulbos para a ‘Optima’,
seria suficiente a aplicação de 100 kg
ha-1 de N e 108 kg ha-1 de K

2
O. No en-

tanto, para se alcançar à próxima
isolinha (produtividade máxima da cul-
tivar, 72,02 t ha-1) com a aplicação da
mesma quantidade de N (100 kg ha-1 de
N), seriam necessários cerca de 225 kg
ha-1 de K

2
O. Porém, a produtividade

máxima poderia ser alcançada com a
aplicação de 125 kg ha-1 de N e 103 kg
ha-1 de K

2
O (Figura 2C). Para a

‘Superex’, considerando o mesmo racio-
cínio, para alcançar 74,35 t ha-1 de bul-
bos, seria suficiente a aplicação de 100
kg ha-1 de N e 81 kg ha-1 de K

2
O. No

entanto, conforme a Figura 2D, mesmo
com aplicação da máxima dose de K
estudada (225 kg ha-1 de K

2
O), associa-

do a 100 kg ha-1 de N, a produtividade
máxima para a cultivar Superex (78,91
t ha-1) não seria alcançada, sem altera-
ção na quantidade aplicada de N. No
entanto, com a aplicação da mesma
quantidade de K (81 kg ha-1 de K

2
O) e

apenas mais 20 kg ha-1 de N, a produti-
vidade seria a máxima.

As produtividades máximas obtidas
neste trabalho, de 72,02 t ha-1 para a
‘Optima’ e 78,91 t ha-1 para a ‘Superex’
(Figura 2C e D). Essas produtividades
foram superiores à média brasileira, que,
segundo Boeing (2002), é de 15 a 17 t
ha-1 de bulbos.

Conforme as equações da superfície
de resposta (Tabela 2), para uma mes-

A May et al.

Tabela 2. Análise da superfície de resposta para a variável produtividade em função das
doses de N e K para a cultivar Optima (11) e Superex (12) (Analysis of the response for the
yield as result of N and K doses for the cultivar Optima (11) and Superex (12))  Jaboticabal,
UNESP, 2004.

**Significativo a 1 % de probabilidade pelo Teste F (significant at 1% probability, test F)
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Figura 1. Isolinhas da superfície de resposta para a massa do bulbo da cultivar Optima para 60 pl m-2 (A), 76 pl m-2 (B), 92 pl m-2 (C), 108 pl
m-2 (D) e da cultivar Superex para 60 pl m-2 (E), 76 pl m-2 (F), 92 pl m-2 (G), 108 pl m-2 (H), em função das doses de nitrogênio e de potássio
(Isolines of the answer for bulb mass of the cultivar Optima on 60 pl m-2 (A), 76 pl m-2 (B), 92 pl m-2 (C), 108 pl m-2 (D) and of the cultivar
Superex on 60 pl m-2 (E), 76 pl m-2 (F), 92 pl m-2 (G), 108 pl m-2 (H), as result of doses of N and K).  Jaboticabal, UNESP, 2004.
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ma produtividade, existem inúmeras
combinações N x K possíveis (Figura
2). Observa-se que, considerando 90%
da produtividade máxima, há uma re-
dução significativa das doses de N e K
necessárias. Neste sentido, para se ob-
ter 64,8 t ha-1 de bulbos na cultivar
Optima (90% da produção máxima), se
não for realizada a aplicação de potás-
sio, são necessários 105 kg ha-1 de N.
Para a cultivar Superex, objetivando
90% da produtividade máxima (71 t ha-1),
com zero de potássio, deve-se aplicar 125
kg ha-1 de N. Assim, há uma redução na
necessidade de fertilizantes com peque-
na diminuição na produtividade alme-
jada, além de dispensar a aplicação de
K, para as condições de fertilidade ori-
ginal do solo estudado, cujo teor do nu-
triente foi de 1,4 mmol

c 
dm-3. Embora

este teor de K no solo seja considerado
baixo na proposta de adubação da cul-
tura de Trani et al. (1996), observa-se
que o incremento na produtividade da
cultura em resposta ao aumento nas do-

ses de K foi pequeno, quando compara-
do ao que o N proporcionou. As respos-
tas da cultura a esse nutriente são, de
maneira geral, pouco expressivas (Ma-
galhães, 1993), de forma contrária ao que
se observa para N (Brewster, 1994).

A população de plantas não influenciou
a produtividade, e pode ser explicado pela
compensação existente entre a massa do
bulbo, que aumentou gradativamente com
o menor número de plantas por metro qua-
drado. No entanto, há necessidade de ferti-
lizações nitrogenadas em doses diferenci-
adas para cada situação estudada, visando
alcançar a massa do bulbo comercialmen-
te mais desejável.

Os valores preditos no ponto crítico
para a ‘Optima’ e ‘Superex’ para a va-
riável produtividade estão acima da fai-
xa de fertilização estudada em razão do
tipo de ponto crítico (máximo). Portan-
to, é provável que possa existir alguma
resposta dessas cultivares quando ferti-
lizadas em níveis superiores aos aqui
estudados.

Figura 2. Isolinhas da superfície de resposta para a massa do bulbo da cultivar Optima (A) e Superex (B) em função das doses de nitrogênio
e da população de plantas, e para a produtividade total da cultivar Optima (C) Superex (D) em função de doses de nitrogênio e potássio
(Isolines of the surface for bulb mass from cultivar Optima (A) and Superex (B) as result of doses of N and plants population and, for total
yield of cultivar optima (C) and Superes (D) as a function of doses of N and K). Jaboticabal, UNESP, 2004.
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O mercado mundial de produtos or-
gânicos cresce a uma taxa média

de 10% ao ano, passando de U$25 bi-
lhões em 2003 para U$31 bilhões em
2005 (Raynolds, 2004; IFOAM, 2005).
Acompanhando esse movimento, a pro-
dução orgânica brasileira representada
por 20 mil produtores basicamente fa-
miliares, cresce a uma taxa de 30% ao
ano, ocupa uma área de 287 mil ha, re-
presenta quase 1,0% da área cultivada
total e movimenta U$ 190 milhões, dos
quais, U$ 160 milhões foram pela ex-
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portação em 2004. Mundialmente, o país
figura como quarto em área cultivada e
o sétimo colocado no fornecimento de
produtos orgânicos para a União Euro-
péia (Planeta orgânico, 2005).

A olericultura orgânica é uma ativi-
dade produtiva que tem experimentado
grande expansão no Brasil e no mundo,
em decorrência do aumento significati-
vo da demanda do mercado consumi-
dor por alimentos mais saudáveis (Cos-
ta & Campanhola, 1997; Campanhola
& Valarini, 2001; Diniz et al., 2006),

despontando como uma excelente opor-
tunidade para a agricultura familiar. O
tomate (Lycopersicon esculentum Mill.)
é uma das principais hortaliças cultiva-
das no Brasil. Segundo o IBGE (2007),
estima-se que a produção brasileira de
tomate (2006/2007) esteja em 3,3 mi-
lhões de t ocupando uma área de 58 mil
ha, sendo 27% da produção destinada à
indústria e 73% ao consumo in natura.
Dentre os estados produtores de toma-
te, São Paulo destaca-se em primeiro
lugar, seguido por Minas Gerais, Goiás,

RESUMO

A análise integrada de indicadores edafobiológicos ligados ao
manejo do solo constitui uma ferramenta importante para estimar
níveis de sustentabilidade do agroecossistema, detectando-se pon-
tos críticos para a devida correção de manejo. Essa ferramenta foi
empregada na avaliação de sistemas de produção orgânica e con-
vencional de tomate, em cultivo protegido e a campo aberto, no es-
tado de São Paulo. Tomaram-se como referência solos de mata nati-
va e/ou pastagem natural, dependendo do local de estudo. Em Serra
Negra, o solo sob sistema orgânico apresentou maior capacidade de
campo e teor de argila dispersa mais baixo, indicativos da estabili-
dade dos agregados. No sistema convencional observou-se uma ele-
vada condutividade elétrica, evidenciando a alta disponibilidade de
sais solúveis. A análise de componentes principais (ACP) permitiu
concluir que há maior grau de similaridade entre o solo sob sistema
orgânico e aqueles das bases referenciais, com respeito aos indica-
dores químicos e biológicos. Constatou-se que C org, N total,
polissacarídeos, FDA (hidrólise de diacetato de fluoresceína) e ati-
vidade enzimática de desidrogenase estão positivamente relaciona-
dos com o sistema orgânico, a mata nativa e a pastagem. Em
contrapartida, a saturação por bases (V%), pH, teores de Mn, Mg e
Ca, bem como a razão de dispersão estão inversamente relacionadas
ao manejo orgânico. Já em Araraquara, os resultados da ACP distin-
guiram as áreas organicamente cultivadas das matas nativas, princi-
palmente, com base nos indicadores biológicos.

Palavras-chave: qualidade do solo, análise de componentes princi-
pais, sustentabilidade, agroecossistema.

ABSTRACT

Integrated analysis of production systems of tomato with
edaphobiological indicators

The integrated analysis for physical, chemical and biological
parameters in soil management systems is an important tool to check
the sustainability of agroecosystems, allowing to identify the main
critical constraints that impair the best management conditions. This
approach has been used to evaluate production of tomato in organic
and conventional systems in the state of São Paulo, Brazil, comparing
greenhouse and field cultivation. In both cases, native forest or
permanent pasture was taken as basal reference in each of the
evaluated rural establishments. The results from organic systems in
Serra Negra showed higher water holding capacity (CC) and lower
clay dispersion (microaggregation increase) than the conventional
system, indicating more stabilized soil aggregates. In conventional
systems higher electrical conductivity was observed, which can be
indicative of high soluble salt availability for the plants. The principal
component analysis (PCA) for the data collected in Serra Negra
allowed to conclude that there is greater similarity between organic
systems and basal references, considering most of the biological and
chemical indicators. It was also observed that organic C, total N,
polysaccharides, fluorescein diacetate hydrolysis (FDA) and
dehydrogenase activity were positively related to organic systems,
natural forest (M1) and pasture (P1), whereas V%, pH, Mn, Mg, Ca
and soil particle dispersion ratio were inversely related to those
systems. The model of PCA for the data collected in Araraquara
efficiently separated the cultivated areas from their respective native
forests, based on biological indicators.

Keywords: soil quality, principal component analysis,
agroecosystem, sustainability.

(Recebido para publicação em 07 de dezembro; aceito em 10 de abril de 2007)
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Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro
(AGRIANUAL, 2006), tendo o mesmo,
uma produção anual estimada de tomate
“in natura” de 76 mil t (Produtos..., 2005).

A demanda crescente por alimentos
conduz o foco, inevitavelmente, tam-
bém, para a questão de manejo e a de-
gradação do solo cultivado em função
dos diferentes sistemas de produção
agropecuários. Os monocultivos, a quei-
ma sistemática de restos culturais, o uso
indiscriminado de fertilizantes minerais
e de agrotóxicos, a excessiva utilização
de máquinas agrícolas pesadas, práticas
inadequadas de manejo do solo e da
água, dentre outros aspectos da agricul-
tura convencional, afetam significativa-
mente a qualidade do solo, acarretando
mudanças em suas propriedades físicas,
químicas e biológicas (Fauci & Dick,
1994; Valarini et al., 1999).

Base de sustentação da atividade
agrícola, a qualidade do solo é definida
por Doran & Parkin (1994) como sendo
“a capacidade de funcionar no
ecossistema para sustentar a produtivi-
dade biológica, manter a qualidade
ambiental e promover a saúde do animal
e da planta”. Tokeshi (1991) considerou
a diversidade biológica presente no solo
como um dos componentes mais impor-
tantes, em termos de formação e manu-
tenção da estrutura física e da fertilida-
de, visto que dela dependem as popula-
ções de plantas superiores cultivadas e
espontâneas, seus polinizadores e agen-
tes de biocontrole de doenças e pragas.

Historicamente, apenas as proprie-
dades físicas e químicas têm sido utili-
zadas como medidas da produtividade
do solo em seu estado natural, sendo
relacionadas ao teor de matéria orgâni-
ca, para o caso das áreas cultivadas.
Entretanto, como as mudanças no teor
de matéria orgânica são, em geral, len-
tas, a partir dos anos 90 passou-se a dar
maior importância aos parâmetros
edafobiológicos como indicadores mais
sensíveis de alterações relacionadas ao
manejo do agroecossistema (Fauci &
Dick, 1994; Dilly & Blume, 1998). Es-
ses últimos autores e também Frighetto
& Valarini (2000) recomendaram, além
dos indicadores físicos e químicos, al-
guns indicadores de natureza biológica
para aferir a qualidade do solo, como
atividade enzimática (em desidrogenase

e esterase), biomassa microbiana e
polissacarídeos, ambos, em carbono.

A análise integrada desses
parâmetros edafobiológicos deverá
constituir-se em ferramenta importante
para avaliar a sustentabilidade do
agroecossistema, permitindo indicar
pontos críticos associados ao manejo
adotado.

Nas últimas duas décadas, a análise
multivariada foi introduzida no trata-
mento de dados químicos, ganhando
interesse e dando origem a uma nova
disciplina, a quimiometria. O modelo
estatístico de análise multivariada con-
sidera a correlação entre diversos
parâmetros de análise, assim
potencializando uma quantidade maior
de informação. Sena et al. (2000, 2002)
aplicaram a análise de componentes
principais (ACP) em duas regiões do
estado de São Paulo, em solos submeti-
dos a manejo agrícola diferenciado. Os
resultados da análise integrada (ACP)
permitiram identificar os fatores mais
relevantes para separação entre os dife-
rentes tipos de manejo do solo. Também,
Balbinot et al. (2003), comparando dois
métodos quimiométricos: um linear -
ACP e outro não linear – MAO (“Mapa
Auto-Organizável”), na discriminação
de práticas de manejo, constataram, em
ambos os casos, semelhança entre as
características de solos sob sistema or-
gânico e aqueles de áreas não submeti-
das a interferências (mata nativa).

O presente trabalho teve como ob-
jetivo avaliar a qualidade do solo, em
função de práticas culturais adotadas em
tomate e olericultura orgânica em São
Paulo, mediante a avaliação de seus atri-
butos, incluindo a análise de componen-
tes principais (ACP).

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi conduzido, entre 2001
e 2003, em unidades de produção
dedicadas ao cultivo do tomateiro sob
sistemas orgânico (Org) e convencional
(Conv), situadas nos municípios de Ser-
ra Negra (quatro) e Araraquara (duas),
estado de São Paulo. Os sistemas foram
codificados como seguem: Org1-EC
(Serra Negra); Org2-EC, Org3-E1,
Org3-E2 e Org3-E3 (Araraquara);
Conv1-E, Conv2-EC e Conv3-C (Serra

Negra). As letras E e C significam cul-
tivo em estufa e cultivo em campo, res-
pectivamente.

Dentro das unidades de produção,
tanto em cultivo protegido como em
campo, o solo foi classificado como
Argissolo Vermelho-Amarelo (AVA)
textura franco-argilosa (Serra Negra) ou
Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA),
textura média (Araraquara), segundo o
Sistema Brasileiro de Classificação de
Solos (Embrapa, 1999).

Diversas cultivares de tomateiro fo-
ram utilizadas, a saber: Débora, Carmen,
Delta, Saladete, Jane, Letícia, SL2844,
Andréa, Raísa, Colosso, Olímpia, San-
ta Clara e Bonus. A cultivar Santa Cruz
foi encontrada apenas em unidades de
produção orgânica.

As unidades de produção orgânica
foram a Fazenda Sula (Org1-EC) em
Serra Negra certificada pela Associação
de Agricultura Orgânica (AAO) e o Sí-
tio Oyafuso (Org2-EC) e a Chácara Aruã
(Org3-E) em Araraquara, ambos certi-
ficados pelo Instituto Biodinâmico de
Desenvolvimento (IBD). Nessas três
unidades de produção, o manejo foi se-
melhante e caracterizado pelo plantio,
tanto em estufa quanto no campo, de um
número de cultivares de tomateiro, den-
tre as mencionadas. Desse manejo fa-
ziam parte o cultivo mínimo, a aduba-
ção verde e/ou orgânica (esterco), a co-
bertura do solo com vegetação espontâ-
nea roçada, com mulching de capim pi-
cado ou com plástico. Os tratos
fitossanitários restringiram-se às pulve-
rizações com caldas (bordalesa e/ou
sulfocálcica), extratos vegetais diversos
(nim, alho, pimenta, primavera, etc),
agentes microbianos de biocontrole
(Bacillus thuringiensis, Trichoderma
harzianum), parasitóides (Trichograma
spp.), armadilha luminosa, fungicidas
caseiros a base de leite crú e urina de
vaca, e biofertilizantes líquidos à base
de torta de mamona (10 kg), cinzas de
olaria (20 kg), farinha de osso (5 kg),
calcáreo de conchas (1 kg). Além do
tomateiro, outras culturas estavam pre-
sentes, como pimentão, pepino, cenou-
ra, abobrinha, morango e folhosas, de-
pendendo da unidade de produção, mos-
trando a característica de policultivo da
agricultura orgânica.

Análise integrada de sistemas de produção de tomateiro com base em indicadores edafobiológicos
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Os sistemas convencionais de pro-
dução de tomateiro foram representados
pelos Sítios São José (Conv1-EC), São
Marcos (Conv2-EC) e Santa Luzia
(Conv3-C), todos em Serra Negra. O
manejo das lavouras foi equivalente,
com o solo preparado por meio de
aração e gradagem, mantido descober-
to e adubado com formulações comer-
ciais de NPK, acrescido, quando dispo-
nível, de adubos orgânicos à base de
esterco de vaca nas covas de plantio das
mudas. No cultivo Conv verificou-se um
espaçamento mais adensado na estufa
do que no campo. O controle das pra-
gas foi baseado no uso de agrotóxicos,
incluindo fungicidas, tais como:
metalaxyl + mancozeb, PCNB,
benomyl, Kumulus; antibióticos
(agrimicina) e inseticidas (paration
metíl, Cloronicotinilo, azoxystrobin,
buprofecin).

Foram coletadas 15 amostras sim-
ples de solo para compor uma amostra
composta, na camada de 0-20 cm. Para
as análises químicas e biológicas, foram
coletadas amostras de solo deformadas,
enquanto que, para as análises físicas,
as amostras de solo foram semi-defor-
madas e indeformadas, conforme o atri-
buto a ser determinado. Logo após a
coleta, as amostras de solo para análise
biológica foram acondicionadas em cai-
xas de isopor, mantendo-se a tempera-
tura ao redor de 10°C, e transportadas
até o laboratório. Utilizaram-se como
base referencial, solos das áreas de mata
nativa (M1, M2 e M3) ou de pastagem
natural (P1 e P2). As amostras foram
processadas e encaminhadas aos labo-
ratórios da Embrapa Meio Ambiente
(análises físicas e biológicas) e do Ins-
tituto Agronômico de Campinas (análi-
se química). Foram aferidos os
parâmetros químicos: teor de matéria
orgânica (MO), carbono orgânico (C
org), nitrogênio total (N total), relação
C/N, pH (CaCl

2
), H+Al, P, K, Ca, Mg,

soma de bases (SB), capacidade de tro-
ca catiônica (CTC), saturação por bases
(V%), B, Cu, Fe, Mn, Zn e
condutividade elétrica (CE); físicos: tex-
tura, capacidade de campo (CC), razão
de dispersão (Rdis), estabilidade de
agregados (EA) e ponto de
murchamento permanente (PMP). As
análises químicas e físicas foram basea-
das em metodologias descritas em RAIJ

et al., (2001) e Embrapa (1997), respec-
tivamente. As análises biológicas segui-
ram metodologias descritas em
Frighetto & Valarini (2000), aferindo os
parâmetros como a biomassa
microbiana em carbono (BM), determi-
nada pelo método de fumigação-extra-
ção; as atividades enzimáticas na cadeia
respiratória, pela hidrólise de diacetato
de fluoresceína (FDA); a atividade de
desidrogenase (Desi), representativa da
atividade microbiana total, analisada
após adição de cloreto de trifenil
tetrazólio (TTC) por espectrofotometria;
e o conteúdo de carbono em
polissacarídeos (Poli) foi obtido pela
digestão em dicromato de potássio, após
extração baseada na diferença de solu-
bilidade ácido-base, seguida de deter-
minação espectrofotométrica. Para as
análises dos atributos biológicos foram
asseguradas quatro repetições de labo-
ratório e a comparação das médias foi
realizada pelo teste de Tukey a 5%. Para
a ACP, foi utilizado o valor médio das
amostras de cada unidade de produção.
Esses dados foram analisados no pro-
grama MATLABTM, versão 5.2 (The
Math Works, Natick, EUA), usando o
pacote “PLS Toolbox”, versão 2.0
(Eigenvector Technologies, Manson,
EUA). Com referência a todas as análi-
ses, os dados foram previamente
autoescalados (média 0 e variância 1),
a fim de que as variáveis contribuíssem
igualmente no modelo adotado, inde-
pendentemente da escala em que foram
medidas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados das análises de
parâmetros químicos, físicos e biológi-
cos encontram-se nas Tabelas 1 e 2. Nos
casos da Fazenda Sula, do Sítio São
Marcos e do Sítio São José, foi consi-
derada como base referencial a mata
(M1) devido à sua localização vicinal e
a mesma classe de solo.

Alguns nutrientes, como Ca, K e Mg,
apresentaram teores de 98,0 a 207,0; 0,9
a 16,5 e 33,0 a 44,0 mmolc.dm-3, res-
pectivamente, acima da média recomen-
dada que é de 4,0 a 7,0;1,6 a 3,0 e 5,0 a
8,0 mmolc.dm-3 para tomate em sistemas
convencionais segundo Raij et al.
(2001), com reflexos na SB e na alta

concentração de sais, verificada pela
condutividade elétrica (CE), essencial-
mente, nas propriedades de manejo con-
vencional. Segundo Silva et al. (2003),
o solo é considerado salino quando a CE
é superior a 4 dS.m-1. Entretanto, plan-
tas de tomate apresentam sensibilidade
moderada entre 0,9 a 9,0 dS.m-1

(Rhoades et al., 1992). Isso decorreu da
aplicação maciça de adubos minerais
solúveis e da ausência de
monitoramento da irrigação, provocan-
do salinização na camada superficial do
solo. Como essas áreas têm sido repeti-
damente cultivadas, essa salinização
poderá atingir níveis fitotóxicos que
venham a afetar negativamente a pro-
dutividade e favorecer a incidência de
pragas. Nos sistemas orgânicos, embo-
ra o acúmulo de sais possa ocorrer even-
tualmente, seus efeitos seriam
minimizados com a rotação de culturas
e através de adubação verde e/ou orgâ-
nica. Segundo Müller & Vizzotto
(1999), nas recomendações à
dessalinização do solo por drenagem
mecânica, via irrigação, inclui-se a adu-
bação orgânica para aumentar o teor de
húmus estável e a CTC.

Nos sistemas orgânicos de produção,
os valores de pH (5,2 a 6,5), V% (58,2 a
88,0) e CTC (75,4 a 109,0) mostraram-
se inferiores àqueles referenciados por
Raij et al. (2001) para a maior disponi-
bilidade e absorção pelo tomateiro em
sistema convencional. De acordo com
Müller & Vizzotto (1999), de modo ge-
ral, as hortaliças produzem satisfatoria-
mente numa faixa de pH entre 5,5 e 6,5
e na ausência de alumínio trocável.
Quando o pH encontra-se fora dessa fai-
xa, podem ocorrer sintomas de deficiên-
cia nutricional, além de fitotoxicidade
por alumínio e manganês. Entretanto, no
presente trabalho (Tabela 1) para os va-
lores determinados de pH entre 4,2 e 5,2
para P1 e Org1-EC, respectivamente,
não se observaram sintomas de
fitotoxicidade.

Em sistemas convencionais, devido
ao manejo simplificado (baixa diversi-
dade genética, ausência de rotação de
culturas, excesso de revolvimento do
solo e adubação química repetida), ob-
serva-se um desbalanço na relação de
nutrientes no solo, capaz de induzir
maior suscetibilidade do tomateiro a

PJ Valarini et al.
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pragas e doenças. Nos sistemas orgâni-
cos, as doenças ocorreram, porém em
níveis toleráveis, visto que o equilíbrio
dos nutrientes disponíveis para as plan-
tas foi favorecido pelo pH mais baixo.
Especificamente para o caso do
patógeno do solo, Sclerotinia
sclerotiorum, causador do mofo branco
em tomateiro, os resultados mostraram
reduções significativas em termos de
número de propágulos/g do solo no sis-
tema orgânico comparado aos sistemas

convencionais e às bases referenciais
(Tabela 1). Segundo Cardoso (1990) e
Valarini (1994), os níveis epidêmicos
são estimulados por manejo inadequa-
do do solo, onde os níveis de infestação
de patógenos são tão elevados que 0,2
escleródios de S. sclerotiorum/g do solo
são suficientes para inviabilizar a explo-
ração econômica das culturas. No en-
tanto, na presente pesquisa, não foram
obtidos dados quantitativos sobre níveis
de doenças e pragas da parte aérea de

plantas em lavouras orgânicas ou con-
vencionais.

Segundo Darlington (2005), as fon-
tes diversificadas de MO, com baixa
relação C/N, fornecem quantidades
significativas de N durante sua decom-
posição. Pelos teores de N total e a rela-
ção C/N aferidos no presente estudo,
pode-se dizer que o mesmo processo
ocorreu em Org1-EC, P1, M1 (Tabela 1)
e M3 (Tabela 2).

Análise integrada de sistemas de produção de tomateiro com base em indicadores edafobiológicos

Conv3-C=Tomate convencional, campo. Santa Luzia; P2=Pastagem; Org1-EC=Tomate orgânico, campo/estufa. Fazenda Sula; M1=Mata,
P1=Pastagem; Conv1-E=Tomate convencional, estufa. Sítio São José; Conv2-EC=Tomate convencional, estufa/campo, Sítio São Marcos.
Médias seguidas da mesma letra na horizontal não diferem significativamente por Tukey a 5%. (Conv3-C=Conventional tomato, field.
Santa Luzia; P2=Pasture; Org1-EC=Organic tomato, field/greenhouse. Fazenda Sula; M1=Mata, P1=Pasture; Conv1-E=Conventional tomato,
greenhouse. Sítio São José; Conv2-EC=Conventional tomato, greenhouse/field, Sítio São Marcos. Average values followed by the same
horizontal letter did not differ significantly in the Tukey tes at the level of 5%).

Tabela 1. Resultados das análises química, física, biológica de amostras de solo de quatro unidades de produção, com sistema orgânico ou
convencional de cultivo de tomateiro (Results of the chemical, physical and biological analysis from soil samples of four production units,
in the organic or conventional cultivation system of tomato).  Serra Negra, Embrapa Meio Ambiente, 2001-2003.
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O N total disponível, em teores mais
altos nessas unidades de produção, po-
deria ser prejudicial à cultura do toma-
teiro, por tornar as plantas mais suscetí-
veis a pragas e agentes causais de doen-
ças (Tokeshi,1991). Entretanto, parte
desse N é utilizada pelos próprios mi-
crorganismos, como fonte de nutrientes
durante a decomposição dessa matéria
orgânica, assim, promovendo a imobi-
lização da parte que representaria um ex-
cedente para a planta. Embora as rela-
ções C/N sejam estreitas (d”12), em
ambos os sistemas de produção, indi-
cando solos com N estabilizado (Mello

et al., 1987), as fontes de matéria orgâ-
nica mais diversificadas podem refletir
nos indicadores biológicos (Tabelas 1 e
2) (Mäder et al., 1997). Além disso,
pode-se observar que em ORG1-EC não
houve depreciação do teor de C orgâni-
co, comparativamente à mata nativa to-
mada como base referencial.

Quanto aos indicadores físicos, nas
unidades produtivas de Serra Negra (Ta-
bela 1), o solo sob manejo orgânico
apresentou maior CC (% em peso) em
relação ao manejo convencional, indi-
cando maior capacidade de retenção da
água no solo. Entretanto, devido a clas-

se textural mais argilosa do solo em P1
e Org1-EC, menor disponibilidade de
água para as plantas foi observada atra-
vés das diferenças mais estreitas (0,04-
0,05) entre a CC (kPa) e o PMP (kPa),
em relação àquela no sistema Conv3-C
(0,13). Esses dados são importantes na
definição da freqüência de irrigação
(Lopes, 1989). É conhecido que os so-
los mais argilosos fornecem condições
propícias a uma rápida compactação,
especialmente se o manejo da irrigação
e do preparo forem inadequados. Entre-
tanto, esse fenômeno não foi detectado
no sistema orgânico de Serra Negra,

PJ Valarini et al.

Tabela 2. Resultados das análises química, física e biológica das amostras de solo de duas unidades de produção, com sistema orgânico de
cultivo de tomateiro (Results of the chemical, physical and biological analysis of soil samples of two production units, in the organic system
of production).  Araraquara, Embrapa Meio Ambiente, 2001-2003.

Org2-E=Tomate orgânico, Letícia,  estufa; Org2-C=Tomate orgânico,  SL2844, estufa Sítio Oyafuso; M2 = Mata; Org3-E1=Tomate orgâni-
co, Jane,  estufa; Org3-E2=Tomate orgânico, Saladete, estufa; Org3-E3 = Tomate orgânico, Letícia , estufa, Chácara Aruã, M3=Mata.
Médias seguidas da mesma letra na horizontal não diferem significativamente por Tukey a 5%. (Org2-E=Organic tomato, Letícia, greenhouse;
Org2-C=Organic tomato; SL2844, greenhouse, Sítio Oyafuso; M2 = Mata; Org3-E1=Organic tomato, Jane, greenhouse; Org3-E2=Organic
tomato, Saladete, greenhouse; Org3-E3=Organic tomato, Letícia, greenhouse, Chácara Aruã, M3=Mata. Average values followed by the
same letter in the horizontal did not differ significantly in the Tukey test, 5%).
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como os resultados mostraram através
das análises de argila dispersa e dos teo-
res de matéria orgânica. No caso dos
atributos biológicos, a Tabela 1 mostra
que, de um modo geral, M1 e P1 se di-
ferenciaram dos manejos adotados nas
áreas de cultivo, notadamente verifica-
dos pelos indicadores BM e FDA, se-
guidos de Poli e Ps, sendo que esses úl-
timos dois diferenciaram o Org1-EC dos
convencionais.

Em Araraquara (Tabela 2), os valo-
res dos atributos: teor de MO, EA, CC e
os biológicos, nas áreas M2 e M3, dife-
renciaram-se das áreas de cultivo (Orgs
2 e 3), mostrando que nessas últimas há
necessidade de melhoria no manejo do
solo em relação aos controles.

Para análise de componentes prin-
cipais (ACP), englobando sistemas or-
gânico e convencionais, pastagem na-
tural e mata nativa (Tabela 1), as variá-
veis originais são representadas por um
número reduzido de combinações linea-
res, que retêm a maior parte da variância
original (Sena et al., 2002). Os resulta-
dos da ACP confirmaram as observações
anteriores sobre a similaridade entre o
sistema orgânico e a mata nativa, em
contraposição aos sistemas convencio-
nais. Além disso, os gráficos de ACP
(Figuras 1A e 1B) ilustram as relações
entre as unidades de produção e as rela-

ções entre as variáveis, permitindo uma
visualização integrada dos respectivos
manejos. Um modelo ACP com 2 CPs
explicou 83% da variância total. A CP1
com 52% separou o Org1, M1 e pasta-
gem P1 dos demais agroecossistemas,
P2 e Conv 1, 2 e 3 (Fig 1A), e a CP2
com 31 %, por sua vez, distinguiu o
Conv3 e a P2 dos demais, Conv1 e
Conv2. Demonstra-se com a Fig 1B que
C orgânico, N total, polissacarídeos,
FDA e desidrogenase sofreram influên-
cia positiva do sistema orgânico (SOrg);
enquanto V%, pH, Mn, Mg, Ca e razão
de dispersão (Rdis) foram inversamen-
te correlacionadas.

Os resultados da ACP de Serra Ne-
gra indicam maior preservação da qua-
lidade do solo na área sob Org, princi-
palmente em termos de indicadores bio-
lógicos, representando similaridade com
as áreas de mata nativa (M1), as quais
não sofreram ação antrópica. Além dis-
so, detectou-se na ACP a equivalência
entre pastagem (P1) e mata nativa (M1),
contrastando com o sistema Conv3 que
se assemelhou à pastagem vizinha (P2).
Segundo Frighetto & Valarini (2000), a
área de pastagem permanente ou bem
manejada com adição de resíduos no
solo, resultam na melhoria da estrutura,
envolvendo a formação de agregados
com certo grau de estabilidade. Este fe-

nômeno foi evidenciado pela presença
de polissacarídeos que participam no
desenvolvimento de agregados estáveis
(Tabela 1).

Já a ACP de Araraquara, com duas
CPs explicou 73 % da variância total. A
CP1 (46,6 %) separou as áreas das ma-
tas M2 e M3 das respectivas unidades
produtivas, situando-se os sistemas
Org2 e Org3 em posição intermediária
(Fig 2A). As variáveis que contribuíram
para o modelo foram: N total,
polissacarídeos (Poli), C orgânico, teor
de matéria orgânica (MO), biomassa
microbiana (BMic), atividade de
desidrogenase (Desi), estabilidade de
agregados (EA) e capacidade de campo
(CC) (Fig 2B). A CP2 com 26%, sepa-
rou os fragmentos de mata (M2 e M3)
entre si, com as variáveis pH, SB, CE,
Zn, Ca, Cu, P, e V% fortemente associa-
das ao terceiro fragmento (M3), como
indicado pelas projeções no eixo de CP2
(Fig 2B). Os resultados da ACP de
Araraquara indicam que a qualidade do
solo nas áreas de cultivo orgânico (Org2
e 3) distingue-se da mata (M3), sendo
esta caracterizada pelos parâmetros: bio-
lógicos Poli, Desi e BMic; físicos CC,
EA, Rdis, químicos MO e N total. As
variáveis com altos valores em CP1 no
gráfico de pesos estão positivamente
relacionadas às matas, enquanto as va-

Figura 1. Resultados da ACP dos dados de Serra Negra. A) Escores de CP1 x CP2, das unidades de produção Conv1E, Conv2EC, Conv3C,
Org1EC, P1, P2 e M1; B) Pesos de CP1 x CP2, dos parâmetros CC, Rdis, pH, V, CE, Mn, Mg, Ca, SB, CTC, Cu, K, P, Zn, B, MO, Fe, BMic,
C/N, Desi, Poli, Ntot, Dia=FDA, Corg (Results of the ACP from the Serra Negra data. A) Escores of CP1 x CP2, from the production units
Conv1E, Conv2EC, ConvC, Org1EC, P1, P2 and M1; B) Weights of CP1 x CP2, from the parameters CC, Rdis, Ph, V, CE, Mn, Mg, Ca, SB,
CTC, Cu, K, P, Zn, B, Mo, Fe, BMic, C/N; Desi, Poli, Ntot, Dia+FDA) Jaguariúna, Embrapa Meio Ambiente, 2001-2003.
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riáveis com baixos valores em CP1 es-
tão negativamente relacionadas às ma-
tas e positivamente às unidades de agri-
cultura orgânica.

Finalmente, o sistema orgânico de
produção de tomateiro proporciona
maior diversidade microbiana no solo, dis-
ponibilidade de nutrientes, melhoria da es-
trutura e da fertilidade do solo e redução de
inóculo de patógenos de solo em relação
ao convencional, em Serra Negra. A análi-
se integrada de atributos biológicos, quí-
micos e físicos, utilizando a ACP, permite
distinguir, com maior segurança e
confiabilidade, as mudanças que ocorrem
no solo em função do manejo. Os atributos
edafobiológicos constituem-se em impor-
tantes indicadores da qualidade do solo.
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O gênero Lippia consiste em apro-
ximadamente 200 espécies de er-

vas, arbustos pertencentes à família
Verbenaceae (Terblanché & Kornelius,
1996). Entre as espécies nativas do nor-
deste brasileiro e de importância eco-
nômica, destaca-se a Lippia sidoides,
vulgarmente conhecida como alecrim-

COSTA AS; ARRIGONI-BLANK MF; BLANK AF; MENDONÇA AB; AMANCIO VF; LEDO AS. 2007. Estabelecimento de alecrim-pimenta  in vitro.
Horticultura Brasileira 25: 068-072.

Estabelecimento de alecrim-pimenta in vitro
Andréa S da Costa1; Maria de Fátima Arrigoni-Blank1; Arie F Blank1; Aline B de Mendonça1; Verônica F
Amancio1; Ana da S Ledo2

1UFS DEA, Av. Marechal Rondon s/n, B. Rosa Elze, 49100 000 São Cristóvão SE; 2Embrapa Tabuleiros Costeiros, Av. Beira Mar, 3250,
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pimenta, alecrim-do-nordeste, alecrim-
bravo e estrepa-cavalo (Innecco et al.,
2000; Matos, 2002). É um arbusto
caducifólio, ereto, muito ramificado e
quebradiço, que mede 2-3 m de altura.
Suas folhas apresentam forte cheiro pi-
cante e as flores são pequenas,
esbranquiçadas, reunidas em espigas de

eixo curto nas axilas das folhas. É pro-
pagada por estaquia utilizando, de prefe-
rência, os ramos mais finos (Matos, 2000;
Matos, 2002; Lorenzi & Matos, 2002). As
folhas e flores constituem a parte medici-
nal desta planta. Seu óleo essencial pos-
sui elevado valor comercial, pois contém
timol ou uma mistura de timol e carvacrol,

RESUMO
O alecrim-pimenta (Lippia sidoides Cham.) é um arbusto nativo

da região do semi-árido do nordeste brasileiro, cujo óleo essencial
possui elevado valor comercial devido aos seus constituintes majo-
ritários, o timol e o carvacrol, de potente propriedade antimicrobiana
e anti-séptica. Avaliou-se os efeitos de concentrações e tempos de
imersão em hipoclorito de sódio, de meios de cultivo e da utilização
de antibiótico e antioxidantes no estabelecimento in vitro de ale-
crim-pimenta. Os experimentos foram conduzidos em delineamen-
to inteiramente casualizado. Foram avaliadas as concentrações 0,2;
0,4; 0,6 e 0,8% de hipoclorito de sódio e 8; 12; 16 e 20 minutos de
imersão, em esquema fatorial 4 x 4; as concentrações 0; 50; 100;
150 e 200 mg L-1 do antibiótico cefatoxima sódica; os meios-de-
cultura MS, B5 e WPM; e o efeito de antioxidantes (PVP: 0,5 e 2 g
L-1; e carvão ativado: 3 e 12 g L-1). A concentração de 0,8% de
hipoclorito de sódio proporcionou um número significativamente
maior (p<0,01) de folhas por broto: 1,88. Para as demais caracterís-
ticas, não houve efeito significativo da concentração de hipoclorito
de sódio: a contaminação variou de 33,7 a 50,6%; o número de bro-
tos formados, de 1,17 a 1,65 e, o número de folhas por explante, de
1,77 a 3,07. Apesar de não ter havido diferença significativa para os
tempos de imersão, os tempos de 12 e 16 minutos tendem a propor-
cionar menor contaminação, enquanto o aumento de 16 para 20 mi-
nutos tende a induzir uma redução do número de brotos formados
(de 1,52 para 1,22), número de folhas por explante (de 2,62 para
1,81) e número de folhas por brotos (de 1,70 para 1,24). A utilização
de cefotaxima sódica reduziu significativamente a contaminação
bacteriana (55,23%, no tratamento testemunha; 9,99%, na concen-
tração de 200 mg L-1), elevando a sobrevivência dos explantes de 0
(testemunha) para 37,32% (200 mg L-1). Os meios-de-cultura pro-
porcionaram resultados estatisticamente iguais. Todos os antioxidantes
avaliados, mesmo nas concentrações mais baixas, reduziram a oxida-
ção de 50% na testemunha para menos de 10%. Os resultados indi-
cam o uso de 0,8% de hipoclorito de sódio, com imersão de 16 minu-
tos, 200 mg L-1 de cefotaxima sódica, os meios WPM, MS ou B5 e 3,0
g L-1 de carvão ativado ou 0,5 g L-1 de PVP para o estabelecimento in
vitro de segmentos nodais de alecrim-pimenta.

Palavras-chave: Lippia sidoides, planta medicinal nativa,
micropropagação, controle de contaminação, oxidação.

ABSTRACT
In vitro establishment of Lippia sidoides Cham

Lippia sidoides Cham. is a native shrub from the semi-arid region
of Northeast Brazil. Its essential oil has high commercial value, due
to the major compounds thymol and carvacrol, which have strong
antimicrobial and antiseptic properties. The effect of concentrations
and immersion time in sodium hypochlorite, culture media, the use
of antibiotic and antioxidants on in vitro establishment of L. sidoides
were evaluated. The assays were conducted in a completely
randomized design. We evaluated the concentrations 0.2; 0.4; 0.6
and 0.8% of sodium hypochlorite and 8; 12; 16 and 20 minutes of
immersion, in a 4 x 4 factorial scheme; the concentrations 0; 50;
100; 150 and 200 mg L-1 of cefotaxime sodium; the medium cultures
MS, B5 and WPM; and the effect of antioxidants (PVP: 0.5 and 2 g
L-1; and activated charcoal: 3 and 12 g L-1). The concentration of
0.8% of sodium hypochlorite resulted in a significantly higher
(p<0.01) number of leaves per shoot: 1.88. For the other
characteristics we did not observe any significant effect of sodium
hypochlorite concentrations: the contamination varied from 33.7 to
50.6%; the number of new shoots varied from 1.17 to 1.65, and the
number of leaves per explant varied from 1.77 to 3.07. Although we
did not observe significant difference for immersion times, 12 and
16 minutes of immersion tend to result in minor contamination.
Increasing the immersion time from 16 to 20 minutes tends to induce
a reduction of new shoots (form 1.52 to 1.22), number of leaves per
explant (from 2.62 to 1.81) and number of leaves per shoot (from
1.70 to 1.24). The use of cefotaxime sodium reduced significatively
the bacterial contamination (55.23% at the control treatment; 9.99%
at the 200 mg L-1 concentration), increasing the survival of explants
from 0 (control) to 37.32% (200 mg L-1). The medium cultures offered
statistically identical results. All the evaluated antioxidants, even at
the lowest concentrations, reduced the oxidation from 50% (control)
to as little as 10%. For in vitro establishment of L. sidoides nodal
segments, the results indicate immersion of explants for 16 minutes
in a 0.8% sodium hypochlorite solution, 200 mg L-1 of cefotaxime
sodium, WPM, MS or B5 culture medium, and 3.0 g L-1 of activated
charcoal or 0.5 g L-1 of PVP.

Keywords: Lippia sidoides, native medicinal plant,
micropropagation, contamination control, oxidation.

(Recebido para publicação em 25 de janeiro de 2006; aceito em 13 de abril de 2007)
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dois terpenos fenólicos com fortíssima
propriedade antimicrobiana e anti-sépti-
ca (Matos, 2000).

Por seu valor medicinal, tornou-se
importante estudar formas de propaga-
ção comercial para esta espécie, incluin-
do a micropropagaçao. Porém, para de-
senvolvimento de protocolos de
micropropagação de uma dada espécie,
é necessário primeiro estabelecê-la in
vitro. Espécies nativas e lenhosas apre-
sentam certa dificuldade no estabeleci-
mento, em decorrência principalmente
da oxidação e da contaminação (Sato et
al., 2001). O elevado grau de contami-
nação e a presença sistêmica de
microorganismos são responsáveis, às
vezes, pelo insucesso do estabelecimen-
to de uma cultura in vitro. Na
desinfestação do explante, a maior difi-
culdade é obtê-lo descontaminado, sem
conduzi-lo à morte quando isolado. Para
isso, várias substâncias com ação
germicida têm sido utilizadas, como o
etanol e os compostos a base de cloro,
tais como o hipoclorito de sódio e de cál-
cio (Grattapaglia & Machado, 1998). Em
amoreira-preta (Rubus sp.), a contami-
nação dos explantes foi reduzida com a
imersão em solução de hipoclorito de
sódio (NaOCl) a 0,5% em diferentes tem-
pos de imersão (0, 10, 20 e 30 minutos)
(Augusto & Biasi, 2002). Em Lippia
integrifolia, obteve-se 24% de contami-
nação utilizando solução de NaOCl a
1,2% por 30 minutos (Passera &
Ambrosetti, 1999). Em L. junelliana
(Mold.) Tronc., o controle da contami-
nação foi obtido com 10% de NaOCl por
10 minutos (Juliani Júnior et al., 1999).

A contaminação bacteriana interfe-
re negativamente no estabelecimento de
explantes in vitro. As bactérias consti-
tuem o mais comum e problemático tipo
de contaminação por microrganismos
em cultura de tecidos porque podem ser
sistêmicas e sua detecção muitas vezes
é difícil. Para evitar ou amenizar a con-
taminação bacteriana, antibióticos têm
sido adicionados aos meios-de-cultura,
combinados ou não com tratamentos dos
explantes em banhos de soluções
antibactericidas sob agitação, durante
determinado período. Os antibióticos
mais utilizados em cultura de tecidos
vegetais possuem ação bacteriostática e
não propriamente bactericida
(Grattapaglia & Machado, 1998).

Plantas lenhosas apresentam tam-
bém dificuldades no estabelecimento in
vitro, principalmente devido à oxidação
que ocorre em função da liberação de
compostos fenólicos. O acúmulo de
polifenóis e produtos da oxidação como
melanina, suberina, lignina, cutina e
calose em torno da superfície excisada,
modificam a composição do meio de
cultivo e dificultam a absorção de
metabólitos (Andrade et al., 2000). O
uso de antioxidantes é uma das alterna-
tivas para contornar este problema. Es-
tes podem ser incorporados ao meio-de-
cultura, a exemplo do ácido ascórbico,
ácido cítrico, carvão ativado,
polivinilpirrolidona (PVP), cisteína,
rosmanol e ditiotreitol, ou utilizados
como solução para enxaguar explantes
isolados evitando o processo de
escurecimento (Pasqual et al., 1997). O
carvão ativado evita o acúmulo de
inibidores fenólicos, contudo, o seu uso
pode adsorver outras substâncias do
meio nutritivo, como os reguladores de
crescimento, bem como pode ser tóxico
a alguns tecidos. A adição de 100 mg L-1

de carvão ativado no meio evitou a oxi-
dação fenólica e aumentou a produção
de brotos sadios e normais em Gymnema
sylvestre. Acima dessa concentração os
brotos ficaram vitrificados (Rao &
Komalavalli, 2000). O PVP é um outro
antioxidante que tem sido bastante em-
pregado, pois ele também evita a oxi-
dação dos explantes pelas enzimas
fenolases, adsorvendo os produtos da
oxidação fenólica ou quinonas
(Pasqual et al., 1997). Augusto &
Biasi (2002) controlaram a oxidação
de amoreira-preta (Rubus sp.) com a
adição de 1 g L-1 PVP solúvel no meio
sólido.

Este trabalho teve como objetivo o
estabelecimento in vitro de alecrim-pi-
menta, a partir do estudo da influência
de concentrações de hipoclorito de sódio
e tempos de imersão, em diferentes
meios de cultivo. Estudou-se também o
efeito da utilização do antibiótico
cefotaxima sódica e de antioxidantes no
desenvolvimento dos explantes.

MATERIAL E MÉTODOS

Os experimentos foram realizados
no Laboratório de Cultura de Tecidos e

Melhoramento Vegetal da Universida-
de Federal de Sergipe. Segmentos
nodais foram retirados de plantas com
três meses de idade cultivadas em casa-
de-vegetação e pulverizados com 4 g L-1

de benomyl dois dias antes da
inoculação dos explantes in vitro. Estes
segmentos foram lavados em água cor-
rente por 30 minutos e, em câmara de
fluxo laminar, foram desinfestados em
álcool etílico 70% durante 30 segundos
e em solução de hipoclorito de sódio
(NaOCl), sob diferentes concentrações
e tempos de imersão. Os explantes fo-
ram inoculados em frascos de 250 mL,
com 25 mL de meio de cultura MS
(Murashige & Skoog, 1962), contendo
7 g L-1 de ágar e pH ajustado em 5,7 ±
0,1 antes da autoclavagem (121 ± 1°C e
1,05 atm, por 15 minutos). Após a
inoculação as culturas foram mantidas
em BOD na ausência de luz por um pe-
ríodo de sete dias, à temperatura de
25ºC. Em seguida, foram transferidas
para sala de crescimento com
fotoperíodo de 16 horas de luz, tempe-
ratura de 25 ± 2oC e intensidade lumi-
nosa de 30 mmol m-2 s-1.

Concentrações de hipoclorito de
sódio e tempos de imersão

O delineamento experimental foi in-
teiramente casualizado, em esquema fa-
torial 4 x 4, sendo quatro concentrações
de hipoclorito de sódio (0,2; 0,4; 0,6 e
0,8%) e quatro tempos de imersão (8; 12;
16 e 20 minutos), com quatro repetições,
cada repetição constituída por um frasco
com três explantes. Após 30 dias da
inoculação, avaliou-se a contaminação
(%), o número de brotos formados, o
número de folhas por broto e número de
folhas por explante. Os dados obtidos
foram submetidos à análises de variância
pelo teste F e, quando significativo, foi
aplicada regressão polinomial.

A partir dos resultados deste ensaio,
a assepsia utilizada para os ensaios pos-
teriores foi enxágüe dos explantes em
água corrente por 30 minutos, seguido
de desinfestação em câmara de fluxo
laminar primeiro com álcool etílico
70%, durante 30 segundos, e, depois,
com solução de hipoclorito de sódio
0,8%, com quatro gotas de detergente
neutro, por 16 minutos. Ao final, os
explantes foram lavados três vezes com
água destilada e autoclavada.

Estabelecimento de alecrim-pimenta  in vitro
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Concentrações de cefotaxima sódica
Em virtude da alta taxa de contami-

nação bacteriana apresentada por esta
espécie em testes preliminares, avaliou-
se a eficiência da cefatoxima sódica. O
delineamento experimental foi o intei-
ramente casualizado, com cinco trata-
mentos (0; 50; 100; 150 e 200 mg L-1) e
cinco repetições, sendo cada repetição
constituída por quatro frascos, cada fras-
co contendo dois explantes. O meio-de-
cultura utilizado foi o MS modificado,
utilizando-se metade da concentração do
nitrato de amônio e 1/4 da solução de
Fe-EDTA. Em câmara de fluxo laminar
contínuo, o antibiótico foi filtrado a frio
(0,22 mm) e adicionado ao meio-de-cul-
tura quando este estava em processo de
resfriamento (40 a 50ºC). Após 30 dias
foram avaliadas a oxidação (%), a con-
taminação bacteriana (%) e a sobrevi-
vência dos explantes (%). Os dados de
porcentagem foram transformados em
arco seno da raiz quadrada de (X/100) e
submetidos à análise de variância pelo
teste F. Quando a diferença entre trata-
mentos foi significativa, aplicou-se re-
gressão polinomial.

Meios-de-cultura
A fim de se obter um melhor cresci-

mento dos explantes, foram testados três
meios de cultura: MS (Murashige &
Skoog, 1962), B5 (Gamborg et al.,
1968) e WPM (Lloyd & McCown,
1980). O delineamento foi inteiramente
casualizado, com cinco repetições, sen-
do cada repetição constituída por qua-
tro frascos contendo dois explantes. Em
todos os tratamentos foi adicionado, em
câmara de fluxo laminar contínuo, 200

mg L-1 de cefotaxima sódica filtrada a
frio (0,22 mm), para controle da conta-
minação por bactérias. Após 30 dias
avaliaram-se a oxidação (%), a sobre-
vivência (%), o número e comprimento
dos brotos formados (cm), o número de
folhas e enraizamento (%). Os dados
foram submetidos à análise de variância
pelo teste F. Quando o teste foi signifi-
cativo, as médias foram comparadas
pelo teste de Duncan (p<0,05).

Antioxidantes
A fim de reduzir a alta taxa de oxi-

dação fenólica observada nesta espécie
em testes preliminares, implantou-se um
ensaio no delineamento experimental
inteiramente casualizado com cinco tra-
tamentos, testemunha (meio-de-cultura
sem antioxidante), PVP (0,5 e 2 g L-1) e
carvão ativado (3 e 12 g L-1), com qua-
tro repetições, sendo cada repetição
constituída por quatro frascos, cada fras-
co contendo dois explantes. Os
antioxidantes foram adicionados ao
meio MS antes da esterilização. Após
30 dias foram avaliadas a oxidação (%),
o comprimento dos brotos formados
(cm), a sobrevivência (%) e a
vitrificação (%). Os dados de porcenta-
gem foram transformados em arco seno
da raiz quadrada de (X/100) e submeti-
dos à análise de variância pelo teste F.
Quando houve diferença estatística sig-
nificativa, as médias foram comparadas
pelo teste de Duncan (p<0,05).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Concentrações de hipoclorito de
sódio e tempos de imersão

Para as características contamina-
ção, número de brotos formados e nú-
mero de folhas por explante não houve
diferença significativa em função dos
fatores testados. A contaminação variou
de 33,7 a 50,6, o número de brotos for-
mados variou entre 1,17 e 1,65 e o nú-
mero de folhas por explante, entre 1,77
e 3,07. A concentração de 0,8% de
hipoclorito de sódio proporcionou um
número significativamente maior
(p<0,01) de folhas por broto (y = 0,021x
+ 1,019, R2 = 0,97), sugerindo que essa
concentração permitiu o desenvolvi-
mento e crescimento dos explantes e que
o aumento da concentração de
hipoclorito de sódio resultou no aumen-
to do número de folhas por brotos.

Apesar de não terem sido observa-
das diferença significativa para os tem-
pos de imersão, observou-se que os tem-
pos de 12 e 16 minutos tenderam a pro-
porcionar uma menor porcentagem de
contaminação, enquanto que o aumen-
to de 16 para 20 minutos tende a indu-
zir uma redução do número de brotos
formados, de 1,52 para 1,22, respecti-
vamente; número de folhas por explante,
de 2,62 para 1,81; e número de folhas
por brotos, de 1,70 para 1,24. Resulta-
dos semelhantes foram obtidos para
Ananas comosus, utilizando-se a con-
centração de hipoclorito de sódio de 0,5
a 1,0% por 10 a 20 minutos (Teixeira et
al., 2001). Já para Lippia micromera
Schau. in DC. var. helleri (Britt), a
desinfestação foi obtida com solução de
hipoclorito a 2%, por 15 minutos (Ca-
pote et al.,1999).

Concentrações de cefotaxima sódica
A utilização do antibiótico

cefotaxima proporcionou um efeito po-
sitivo no controle do crescimento
bacteriano e sobrevivência de explantes
de alecrim-pimenta (Tabela 1). A con-
centração de 200 mg L-1 foi a mais efe-
tiva, proporcionando uma maior sobre-
vivência de explantes e menor cresci-
mento bacteriano. Porém nesta concen-
tração houve uma maior oxidação dos
explantes (42,27%) em relação ao con-
trole. Resultado semelhante com rela-
ção ao controle bacteriano foi obtido por
Nannetti (1994) ao utilizar a mesma
concentração do antibiótico na
micropropagação de Heliconia sp. e por
Santos (2000), no cultivo in vitro de

Tabela 1. Oxidação, contaminação bacteriana e sobrevivência de explantes de alecrim-pi-
menta in vitro, em função de concentrações de cefatoxima sódica no meio-de-cultura MS
modificado. (Oxidation, bacterial contamination and survival of in vitro explants of L.
sidoides, as a result of cefotaxime sodium concentrations in a modified MS medium culture).
São Cristóvão, UFS, 2005.

AS Costa et al.
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Heliconia pssittacorum Sessé & Moc.
Em sementes de aipo, berinjela, cebola
e tomate, bem como, gemas axilares de
mandioca in vitro, a concentração de 100
mg L-1 de cefotaxima sódica controlou
a contaminação bacteriana (Cid &
Durzan, 2003).

Meios-de-cultura
Não houve efeito significativo dos

meios-de-cultura sobre as característi-
cas analisadas, exceto para a porcenta-
gem de enraizamento (Tabela 2). O
meio-de-cultura WPM proporcionou um
maior enraizamento dos explantes em
relação ao meio B5. Para esta caracte-
rística os meios de cultura MS e WPM
proporcionaram resultados estatistica-
mente iguais (Tabela 2). De forma ge-
ral, os meios de cultura MS, WPM e B5
proporcionaram resultados estatistica-
mente iguais, porém optou-se pela uti-
lização do meio MS para multiplicação
in vitro de L. sidoides por ser o meio
padrão mais empregado na cultura de
tecidos.

No estabelecimento in vitro o meio-
de-cultura é um fator importante para o
desenvolvimento dos explantes e varia
de acordo com a espécie ou, até mes-
mo, entre genótipos. Desta maneira, para
o estabelecimento in vitro de Prunus
insititia L. (Andrei & Marin, 2005) e
Vitis thunbergii Sieb. et. Zucc. (Lu,
2005), o meio WPM foi melhor. Huimei
et al. (2005) observaram que os meios
WPM e B5 foram mais efetivos na re-
generação de Camptotheca acuminata
e, em porta-enxerto de videira “420-A”,
o meio MS promoveu um maior cresci-
mento das brotações no seu cultivo ini-
cial (Dzazio et al., 2002). Em amen-
doeira o meio AP (Almehdi & Parfitt,
1986) promoveu o melhor estabeleci-
mento da cultivar Nonpariel e, o meio

MS, para a cultivar Ne Plus Ultra
(Channuntapipat et al., 2003). Em
aceroleira (Malpighia emarginata DC.),
os meios WPM e DKW (Driver &
Kuniyuki,1984) favoreceram um maior
número de brotações no cultivo in vitro
dos genótipos IPA-2, IPA-3 e IPA-4,
sendo que IPA-3 teve maior potencial
de multiplicação (Melo et al., 1999).

Antioxidantes
Houve diferenças significativas en-

tre a presença e ausência de
antioxidantes para todas as característi-
cas analisadas, exceto para vitrificação,
que, ao utilizar 0,5 g L-1 de PVP, não
ocorreu (Tabela 3). Já entre as diferen-
tes concentrações dos antioxidantes
(PVP e carvão ativado), não houve di-
ferenças significativas, ambos sendo
eficientes no controle da oxidação (Ta-
bela 3). O carvão ativado, na concen-
tração de 12,0 g L-1, controlou 100% da
oxidação dos explantes (Tabela 3). Na
regeneração in vitro de embriões de co-
queiro anão (Cocos nucifera L.), o uso
de 2,5 g L-1 de carvão ativado no meio-

de-cultura mostrou-se eficiente na eli-
minação do escurecimento causado pela
oxidação (Silva, 2002), enquanto que na
micropropagação de biribá (Rollinia
mucosa Jacq Baill), a utilização de 0,5
g L-1 de PVP foi eficiente no controle
da oxidação (Figueiredo et al., 2001).
Já para o estabelecimento de embriões
de guarirobeira (Syagrus oleracea
(MART.) BECC.) o PVP a 0,4 g L-1 não
foi eficiente (Melo et al., 2001).

Apesar dos resultados obtidos com 0,5
g L-1 de PVP, ausência de vitrificação e
boa sobrevivência dos explantes, em re-
lação à concentração de 3,0 g L-1 de car-
vão ativado, optou-se pelo uso de 3,0 g L-1

de carvão ativado para a multiplicação de
L. sidoides devido ao menor custo.

Ao longo do período de estabeleci-
mento de L. sidoides observou-se dife-
rença marcante em relação às diferen-
tes épocas do ano. A época seca, quan-
do a umidade relativa do ar é menor,
favorece o estabelecimento. Na época
chuvosa ocorreu uma maior incidência
de microorganismos, principalmente

Tabela 2. Número e comprimento dos brotos formados, número de folhas, oxidação, enraizamento e sobrevivência de alecrim-pimenta, em
função de diferentes meios de cultivo. (Number and length of new shoots, number of leaves, oxidation, rooting and survival of L. sidoides,
as a result of different medium cultures). São Cristóvão, UFS, 2005.

* Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Duncan, p < 0,05 (Means  followed by the same letter in the
column do not differ from each other by the Duncan’s test, p < 0,05).

Tabela 3. Oxidação, comprimento dos brotos formados, sobrevivência e vitrificação de ale-
crim-pimenta em função de diferentes concentrações de dois antioxidantes. (Oxidation, length
of new shoots, survival and vitrification of L. sidoides, as a result of different concentrations
of two antioxidants). São Cristóvão, UFS, 2005.

* Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Duncan, p
< 0,05 (Means followed by the same letter in the column do not differ from each other by the
Duncan’s test, p < 0,05).

Estabelecimento de alecrim-pimenta  in vitro
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bactérias endógenas, além da oxidação,
sendo necessário, durante esse período,
a utilização de antibióticos e
antioxidantes no meio de cultivo. Neste
ensaio, implantado no mês de setembro,
o controle apresentou 50% de oxidação.
Resultados similares foram encontrados
em explantes de maçã cv. Tydeman’s
Early Worcester, em que a menor oxi-
dação ocorreu no verão, enquanto nas
demais estações do ano, a oxidação au-
mentou (Modgil et al., 1999).

Concluiu-se que a concentração de
0,8% de hipoclorito de sódio, com tem-
po de imersão por 16 minutos, promo-
ve uma melhor desinfestação dos
explantes. Não existe diferença entre os
meios de cultura quanto ao estabeleci-
mento in vitro. A concentração de 200
mg L-1 do antibiótico cefotaxima sódica
controla a contaminação bacteriana. O
carvão ativado a 3 g L-1 e o PVP a 0,5 g
L-1 proporcionam baixa porcentagem de
oxidação.
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O inhame (Dioscorea spp), também
conhecido como “cará-da-costa” é

cultivado com intensidade na região
Nordeste, assumindo grande importân-
cia sócio-econômica (Abramo, 1990).
No estado da Paraíba, seu cultivo vem
sendo praticado para atender a crescen-
te demanda no mercado interno e exter-
no. Contudo, mesmo apresentando con-
dições climáticas ideais para produção
de rizóforos, o rendimento médio ainda
continua baixo, variando de 6,0 a 10 t
ha-1 (Santos, 2002).

Fatores relacionados com a baixa
fertilidade natural do solo e a prática da
agricultura tradicional têm demonstra-
do relação direta com o baixo rendimen-
to do inhame no estado da Paraíba, re-
forçando a necessidade de pesquisas que
viabilizem o emprego de adubação ade-
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nitrogênio.  Horticultura Brasileira, Brasília, 25: 073-076.
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quada para elevar o rendimento. Os fer-
tilizantes nitrogenados, fosfatados e
potássicos são importantes para a obten-
ção de altas produtividades nessa espé-
cie, principalmente quando estão dispo-
níveis em quantidades adequadas em
todos os estádios de desenvolvimento da
cultura (Kemmler, 1974; Santos, 1996).

As exigências de nitrogênio pelas
plantas variam dependendo do estádio
de desenvolvimento e, em algumas cul-
turas, o excesso desse nutriente pode
aumentar o crescimento vegetativo em
detrimento da produção. Em outras es-
pécies pode induzir folhas mais sucu-
lentas e suscetíveis a doenças, com re-
dução na produção. Portanto, seu for-
necimento em doses adequadas é fun-
damental para atingir o potencial pro-
dutivo da cultura (Raij, 1991; Filgueira,

2000; San Juan, 2000).

No inhame, o fornecimento de ni-
trogênio deve ser parcelado durante o
ciclo da cultura, uma vez que a absor-
ção ocorre durante todo o ciclo. A fase
fisiológica crítica ocorre entre o início
da brotação e o início do estádio de
florescimento. Em solos arenosos, onde
a taxa de percolação é alta, o N pode ser
perdido por lixiviação e volatilização da
amônia (NH

3
), devendo-se levar em

consideração a época de maior exigên-
cia da cultura para aumentar a utiliza-
ção desse nutriente pelo inhame (San-
tos, 1998).

Estudos desenvolvidos por
Obigbesan e Agboola (1978) verifica-
ram que, dentre os nutrientes minerais
encontrados na matéria seca da folha do
inhame, o nitrogênio e o potássio foram

RESUMO
O inhame (Dioscorea spp) é uma hortaliça com expressivo con-

sumo mundial e considerada cultura alternativa em expansão; porém,
seu rendimento médio continua baixo, o que pode ser atribuído à adu-
bação ineficiente. Com o objetivo de avaliar o rendimento do inhame,
cv. Da Costa, em função da adubação nitrogenada, conduziu-se um
experimento de março a dezembro de 2005, na Universidade Federal
da Paraíba, em Areia. O delineamento experimental foi blocos
casualizados com cinco doses de N (0; 50; 100; 150 e 200 kg ha-1),
fornecidas em adubação de cobertura, aos três e quatro meses após o
plantio, com quatro repetições. O comprimento estimado de rizóforos
foi de 32 cm obtido com 70 kg ha-1 de N, enquanto o diâmetro não
sofreu alterações significativas em função das doses de N, apresenta-
do média de 7,0 cm. O peso médio dos rizóforos aumentou até a dose
estimada de 120 kg ha-1de N, com peso estimado em torno de 1,5 kg.
A dose de 120 kg ha-1 de N, induziu a produção máxima de 19,2 t ha-

1 e a dose econômica foi 118 kg de N
 
ha-1, com produção de 13,9 t ha-

1 de rizóforos comerciais. O teor de N nas folhas apresentou resposta
linear crescente à aplicação das doses de N.

Palavras-chave: Dioscorea cayennensis Lam., adubação
nitrogenada, rendimento.

ABSTRACT
Yield of commercial yam rhizophors as a result of nitrogen

levels

Yam is a worldwide consumed vegetable and is considered an
alternative crop that is in expansion. However, the average yield of
this crop is low, probably due to the low availability of nutrients in
the soil of cultivated areas. The present study evaluated the production
of yam, Da Costa, cv., as a result of nitrogen fertilization. An
experiment was carried out between March and December/2005 at
Universidade Federal da Paraíba, in Areia, Brazil. A randomized
block design was used, with five levels (0; 50; 100; 150 and 200 kg
ha-1), supplied in covering fertilization, with four replications. The
estimated length of rhizophors was 32 cm reached using 70 kg ha-1

of N. The average mean diameter of 7.0 cm, was not affected by N
levels. The mean weight of rhizophors increased up to 1.5 kg, when
an estimated N level of 120 kg ha-1 was applied. The maximum yield
of commercial rhizophors was 19.2 t ha-1, from an estimated N level
of 120 kg ha-1, while the economical yield of commercial rhizophors
was 13.9 t ha-1 obtained when N level of 118 kg-1 were used. The N
contents in leaves of yam increased linearly with levels of N
fertilization.

Keywords: Dioscorea cayennensis Lam., mineral fertilization, yield.
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aqueles mais removidos pela cultura.
Souto (1989) e Freitas Neto (1999) ob-
servaram respostas positivas de fertili-
zações nitrogenadas na produção de
rizóforos comerciais de inhame, em so-
los com textura arenosa.

Este trabalho teve como objetivo
avaliar a produtividade de rizóforos e a
acumulação de N nas folhas de plantas
de inhame sob doses de adubação
nitrogenada.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado entre mar-
ço e dezembro/2005, na UFPB, em
Areia (PB). Pela classificação de
Köppen, o clima é do tipo AS’, que se
caracteriza por ser quente e úmido e tem-
peratura média anual oscilando entre 23
e 24ºC, com variações mensais mínimas.

O solo da área experimental foi clas-
sificado como NEOSSOLO
REGOLÍTICO Psamítico típico
(EMBRAPA, 1999), de textura areia-
franco. As análises químicas e físicas na
camada de 0-20 cm foram realizadas
conforme EMBRAPA (1997), e resul-
taram em: pH H

2
O = 7,0; P disponível =

107,54 mg dm-3; K+ disponível = 64 mg
dm-3; Na+ = 0,09 cmol

c 
dm-3, H++Al+3 =

0,91 cmol
c 
dm-3, Al+3 = 0,00 cmol

c
 dm-3;

Ca+2 = 2,70 cmol
c 
dm-3; Mg+2 = 0,75

cmol
c 
dm-3; SB = 3,70 cmol

c
 dm-3; CTC

= 4,61 cmol
c
 dm-3 e matéria orgânica =

15,54 g dm-3.
O delineamento experimental empre-

gado foi de blocos casualizados com cin-
co tratamentos, representados pelas do-
ses de 0; 50; 100; 150 e 200 kg ha-1 de N,
na fonte sulfato de amônio, com quatro
repetições. O solo foi preparado por meio
de uma aração, gradagem e confecção de
matumbos, com o auxilio de enxadas. A
unidade experimental foi composta por
quatro fileiras de 12 plantas, espaçadas
de 1,20 m entre fileiras e de 0,60 m entre
plantas, sendo consideradas como úteis
as doze plantas centrais.

A adubação de plantio constou da
aplicação de 30 kg ha-1 de P

2
O

5
, 20 kg

ha-1 de K
2
O, nas fontes superfosfato sim-

ples e cloreto de potássio, respectiva-
mente, e 12 t ha-1 de esterco bovino. A
adubação de cobertura constou apenas
da aplicação das doses de N descritas
no delineamento, parceladas 50% aos

três e 50% aos quatro meses, após o
plantio.

No plantio, empregaram-se
rizóforos-semente com massa média de
250 g, da cultivar Da Costa. Durante a
condução do experimento foram execu-
tadas capinas manuais com o auxilio de
enxadas, visando manter a área livre de
plantas daninhas. Por ocasião das capi-
nas, foram realizadas amontoas, com o
objetivo de manter os matumbos bem
formados e proteger os rizóforos contra
o efeito dos raios solares. Nos períodos
de ausência de precipitações, foram
efetuadas irrigações pelo sistema de as-
persão convencional, procurando-se
manter o nível de disponibilidade de
água acima de 80% da capacidade de
campo.

Para a orientação do crescimento das
plantas adotou-se o sistema tradicional,
com um tutor (vara), medindo aproxi-
madamente 1,80 m de altura. O contro-
le fitossanitário foi efetivado por meio
da aplicação de fungicida à base de
benomyl (20g/20 L de água), para
controlar a queima da folhagem ou pin-
ta preta, causada por Curvularia
eragrostidis.

A colheita foi realizada aos nove
meses do plantio, período de maturida-
de fisiológica do inhame, caracterizada
pelo secamento dos ramos e folhas das
plantas. Foram avaliados o comprimen-
to, diâmetro, peso médio e produção
comercial de rizóforos. Foram conside-
rados rizóforos comerciais, aqueles com
peso variando de 1,5 a 2,0 kg (Silva,
2002). Os resultados foram submetidos
à análises de variância  e de regressão
polinomial para comparar os efeitos das
doses de N sobre as características ava-
liadas, testando-se os modelos linear,
quadrático e cúbico, sendo escolhido
para explicar os resultados o modelo sig-
nificativo e que apresentou o maior va-
lor para o coeficiente de determinação.

A partir da equação ajustada, calcu-
lou-se a dose de N que proporcionou
produção máxima econômica de
rizóforos comerciais. Entretanto, a fim
de atenuar os problemas de variação
cambial, para a forma de aplicação de
N que permitiu o cálculo da dose mais
econômica, trabalhou-se com uma rela-
ção de troca ao invés de moeda corren-
te, igualando-se a derivada segunda à

relação entre preços do produto e do
insumo (Raij, 1991; Natale et al., 1996),
vigentes em Areia-PB, em dezembro de
2005, buscando-se assim dados mais
estáveis. Neste estudo, os valores utili-
zados para as variáveis rizóforos comer-
ciais e N, foram R$ 1,50/kg e R$ 4,30/
kg, respectivamente. Dessa maneira, a
‘moeda’ utilizada nos cálculos da dose
econômica de N, foi o próprio rizóforo.
A relação de equivalência entre o quilo-
grama de N e o quilograma de rizóforos
foi igual a 2,9, ressaltando, porém, que
o preço do quilograma de rizóforos
correspondeu ao utilizado pelo produ-
tor e que essa relação de preços pode
variar a cada ano, conforme a demanda
e a oferta. A fórmula obtida para o cál-
culo da dose de máxima eficiência eco-
nômica de N foi:

238,16 – 2,9
Dose de N = —————

2(-0,9907)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Houve efeito significativo (P<0,05)
das doses de N sobre o comprimento, o
peso médio e a produção comercial de
rizóforos. Para o diâmetro de rizóforos,
as doses de N não promoveram altera-
ções significativas, com valor médio de
7,0 cm.

O comprimento estimado de
rizóforos foi de 32 cm obtido com 70
kg ha-1 de N (Figura 1). Lima (1997)
obteve comprimento de rizóforos de 32
cm para o inhame D. cayennensis com
aplicação de 25 kg ha-1 de N, associada
ao emprego da cobertura morta, em sis-
tema de plantio em matumbo, mas não
observou efeito dos tratamentos sobre
o diâmetro. Santos et al. (1998), estu-
dando épocas de adubação nitrogenada
e potássica em inhame, obtiveram um
comprimento de 24,6 cm na dose de 60
kg ha-1 de N. Os valores obtidos para o
comprimento e o diâmetro no presente
estudo estão dentro da faixa tolerável
para os rizóforos tipo exportação (San-
tos, 1996).

As doses de N proporcionaram au-
mento no peso médio dos rizóforos até
a dose estimada de 120 kg ha-1de N,
possibilitando assim um peso estimado
em torno de 1,5 kg (Figura 2). A exem-
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75Hortic. bras., v. 25, n. 1, jan.-mar. 2007

plo do comprimento e do diâmetro, o
peso médio dos rizóforos também se si-
tua dentro da faixa de rizóforos tipos ex-
portação para o inhame, definida por San-
tos (1996), entre 1,5 a 2,0 kg, o que pode
indicar que o nitrogênio desempenha im-
portante papel na qualidade comercial do
inhame Dioscorea cayennensis. Alguns
autores (Freitas Neto, 1999; Oliveira,
2002) também verificaram influência da
adubação mineral balanceada contendo N
sobre o incremento no peso médio de
rizóforos de inhame.

A dose de 120 kg ha-1 de N, calcula-
da por derivação da equação de regres-
são, foi aquela responsável pela máxi-
ma produção de 19,2 t ha-1 de rizóforos
comerciais (Figura 3). Essa produção
superou em 9,2 t ha-1 a produção média
nacional, citada por Mesquita (2002) de
10 t ha-1. Esses resultados indicam a via-
bilidade agronômica do emprego de N
nessa cultura, confirmando as conclu-
sões de Chaves (1985), quando afirma
que doses adequadas de nitrogênio apli-
cados na cultura do inhame provocam
aumento na produção de rizóforos.

A recomendação média para aplica-
ção de nitrogênio no inhame é de 50 a
100 kg ha-1 para a região Nordeste (San-
tos, 1996; Filgueira, 2000). No entanto,
conforme os resultados obtidos nessa
pesquisa, para as condições de clima e
solo de Areia (PB), o nitrogênio deve
ser fornecido ao inhame em dose acima
das recomendadas para obtenção de pro-
dução máxima de rizóforos comerciais.
Por outro lado, doses acima daquela res-
ponsável pela máxima produção causa-
ram redução na produção, o que signi-
fica que o excesso desse elemento é
prejudicial ao crescimento do inhame,
possivelmente devido ao efeito tóxico do
amônio e da baixa taxa de nitrificação,
reduzindo a absorção dos cations (K+,
Ca++, Mg++) (Carnicelli et al., 2000). Al-
guns autores também verificaram redução
na produtividade em várias hortaliças, em
função de doses elevadas de nitrogênio
(Huet, 1989; Smith & Hadley, 1989).

A dose mais econômica para a pro-
dução de rizóforos comerciais foi de 118
kg ha-1, para a relação de equivalência
igual a 2,9, resultando num rendimento
estimado de 19,2 t ha-1 de rizóforos. A
produção prevista, devido à aplicação
do N, pode ser calculada pelo aumento

de produção proporcionada pela dose
econômica, custo do fertilizante e pela
receita obtida. Igualando-se a derivada
primeira a zero, pode-se calcular o au-
mento de produção proporcionado por
esta dose de N (14,3 t ha-1). Deduzindo-
se o custo de aquisição de 118 kg de N
(338 kg de rizóforos comerciais), ob-
tem-se uma produção prevista de 13,9 t
ha-1 de rizóforos. Observa-se que a dose
mais econômica de N esteve próxima
daquela responsável pelo rendimento
máximo, superando a média nacional.

As médias da concentração de N nas
folhas do inhame aumentaram na pro-
porção de 0,0277g kg-1MS com eleva-
ção das doses (Figura 4). Este resultado
demonstra que as doses fornecidas não
atingiram o nível de saturação da absor-
ção pelas plantas. A tendência crescen-
te da concentração de N deve-se ao fato
desse elemento ser um dos nutrientes
removidos em maior quantidade pela
cultura (Obigbesan & Ogboola, 1978;
Oliveira, 2002). Por outro lado, a acu-

Figura 1. Comprimento de rizóforos comerciais de inhame em função de doses de N
(Commercial rizophores length of yam as result of N doses). Areia, CCA-UFPB, 2006.

Figura 2. Peso médio de rizóforos comerciais de inhame em função de doses de N (Average
weight of commercial rizophores of yam as result of N doses). Areia, CCA-UFPB, 2006.

Produção de Rizóforos comerciais de inhame em função de doses de nitrogênio
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mulação do N nas folhas pela planta do
inhame não seguiu o mesmo comporta-
mento verificado para a produção de
rizóforos, a qual não apresentou resposta
linear às doses aplicadas.
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A horticultura moderna dispõe de di-
versas tecnologias que elevam a

produtividade das culturas. Entre elas,
a utilização de dióxido de carbono, apli-
cado via atmosfera ou via água de irri-
gação, tem gerado diversos benefícios
às plantas cultivadas com conseqüente
incremento na produção e na qualidade
dos cultivos.

Estudos objetivando elucidar efeitos
do enriquecimento de CO

2
, via água de

irrigação, na absorção e na utilização de
nutrientes pelas plantas têm sido fre-
qüentes, pois a assimilação do CO

2
 pode

ocorrer tanto nas folhas como nas raízes
(Baron & Gorski, 1986).

Novero et al. (1991) relatam que o
efeito da aplicação do CO

2
 via água de

irrigação aumenta a quantidade de CO
2

no solo, levando à redução do pH a va-
lores que proporcionam maior absorção
de fósforo, potássio, magnésio, zinco,
ferro, manganês, cobre e boro; efeito

BRANCO RBF; GOTO R; CARNEIRO JUNIOR AG; GUIMARÃES VF; RODRIGUES JD; TRIVELIN PCO. 2007. Transporte do 15N e produtividade do
tomateiro enxertado irrigado com água carbonatada. Horticultura Brasileira 25:077-081.
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este citado como provável causa do au-
mento em produtividade verificado para
cultura do tomate em função do forne-
cimento de dióxido de carbono.

O fornecimento de CO
2
 para as raízes,

via água de irrigação ou em cultivo
hidropônico, aumenta a incorporação de
carbono inorgânico pelas raízes em até
10 vezes em plântulas de tomate e tam-
bém influencia positivamente na absor-
ção de NO

3
- (Cramer & Lips, 1995).

O CO
2
 é solúvel em água, com 99%

como gás dissolvido e 1% como ácido
carbônico. Os componentes de carbono
inorgânico em água são CO

2
, H

2
CO

3
,

HCO
3
- e CO

3
2-. A produção de íons de

hidrogênio através da reação do dióxido
de carbono com água (CO

2
 + H

2
O «

H
2
CO

3
 « H+ + HCO

3
- « 2H+ + CO

3
2-)

contribui para a solubilização de alguns
minerais do solo, e aumenta a disponi-
bilidade destes para as plantas (Enoch
& Olesen, 1993).

Gao & Lips (1997) afirmam que o
carbono fixado através da enzima
PEPcarboxilase, em raízes de plantas de
tomate, pode fornecer esqueletos
carbônicos para a síntese de
aminoácidos e acumular, principalmen-
te, malato nas raízes.

Estudando a cultura do tomate sub-
metida ao enriquecimento de 0,025% de
CO

2
 em água, Bialczyk et al. (1996)

observaram aumentos de 32,6% na mas-
sa fresca dos frutos, em comparação à
testemunha.

Estudos de D’Andria et al. (1990),
sobre efeitos da água carbonatada e
“mulching” em tomateiro, mostraram
aumento de 7 t ha-1 com a utilização do
“mulching” e aplicação do gás. Por ou-
tro lado, Hartz & Holt (1991) conside-
ram que a quantidade de CO

2
 absorvida

pelas raízes não seria mais que uma pe-
quena parte (0,1 a 1%) do total de CO

2

fixado pela planta, não justificando o

RESUMO

Verificou-se a ação do dióxido de carbono dissolvido na água de
irrigação e da enxertia do tomateiro no transporte de 15N nos tecidos
da planta e na produção da cultura. Os tratamentos foram constituí-
dos pela aplicação de CO

2
, 5 e 10 L min-1, mais a testemunha (dose

zero) e plantas enxertadas e pés-francos de tomateiro. O experimen-
to foi conduzido no delineamento inteiramente casualizado, em es-
quema fatorial 3x2, com três repetições. As variáveis analisadas nas
folhas e nos frutos da planta foram a produção de massa seca, o
nitrogênio total, o excesso de 15N, a quantidade de nitrogênio prove-
niente do fertilizante e a porcentagem de recuperação do fertilizante
e a produção de frutos comerciais. De acordo com os resultados
estatísticos não houve diferença significativa entre os tratamentos
do experimento em todas as variáveis analisadas. O CO

2
 dissolvido

na água de irrigação e a enxertia do tomateiro não interferiram no
transporte de 15N para os tecidos da parte aérea do tomateiro e
tampouco em sua produção.

Palavras-chave: Licopersycon esculentum Mill, dióxido de carbo-
no, nitrogênio.

ABSTRACT

Transport of 15N and yield of the grafted tomato irrigated
with carbonated water

We evaluated the action of the carbon dioxide dissolved in the
irrigation water and the grafting of the tomato in the transport of 15N
in the tissue of the plant and in the production of the culture. The
treatments were the CO

2
 doses (0; 5 and 10 L min-1) and grafted and

ungrafted tomato plant. These treatments were arranged in a 3x2
factorial scheme, in completely randomized design, with three
replications. The variables analysed in the leaves and fruits were dry
mass production, total nitrogen, excess of 15N, amount of nitrogen
originated from the fertilizer, percentage of recovery of the fertilizer
and commercial fruits production. There was no significant statistical
difference among the treatments for any variable. The carbon dioxide
dissolved in the irrigation water and the grafting of the tomato did not
interfere in the transport of 15N to the shoots tissue neither in the yield.

Keywords: Licopersycon esculentum Mill, carbon dioxide, nitrogen.

(Recebido para publicação em 20 de março de 2006; aceito em 27 de fevereiro de 2007)
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incremento produtivo dos cultivos quan-
do fornecido no sistema radicular. Por-
tanto, mais estudos se fazem necessá-
rios para elucidar os efeitos do CO

2
 so-

bre a produtividade das culturas.
A técnica de enxertia é de conheci-

mento mundial principalmente nas áreas
de fruticultura e floricultura. Em horta-
liças, os europeus e japoneses já a utili-
zavam desde 1921, a fim de resolver os
problemas de adaptação de variedades
à época de plantio. Desde então, desco-
briu-se que a enxertia poderia ser uma
alternativa para solucionar os problemas
relacionados com patógenos de solo,
pois evita o contato de uma planta sus-
cetível com o solo infestado, mediante
a utilização de porta-enxertos resisten-
tes. Dessa forma, essa técnica pode
viabilizar a produção de cultivares
requeridas pelo mercado que não apre-
sentem resistência genética a certos
patógenos para a área de cultivo dispo-
nível (Goto et al., 2003).

Quanto à qualidade, Cañizares (2001)
verificou que os frutos das plantas de
pepineiro enxertadas em porta-enxertos
específicos perderam serosidade, apre-
sentando maior brilho na casca, além de
terem sido verificados benefícios para a
absorção de alguns nutrientes.

Diante dos fatores expostos, o obje-
tivo deste trabalho foi avaliar os efeitos
do dióxido de carbono dissolvido na
água de irrigação e da enxertia do to-
mateiro sobre o transporte de nitrogê-
nio para a parte aérea da planta e sobre
a produtividade da cultura.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na
UNESP, Campus de Botucatu, localizada
no município de São Manuel–SP, cujas
coordenadas cartográficas aproximadas
são de 22º 44’ S e 48º 34’ W Gr. e altitude
média de 750 metros. Segundo Espindola
et al. (1973), o clima da região é do tipo
mesotérmico, ou seja, subtropical úmido
com estiagem no inverno.

O experimento foi implantado em
delineamento fatorial 3 x 2, sendo duas
doses de CO

2
 via água de irrigação (5 e

10 L min-1) mais a testemunha em plan-
tas enxertadas (‘Débora Max’ sobre
‘Anchor T’) e não enxertadas (‘Débora
Max’) de tomateiro, com três repetições.

A semeadura do tomateiro foi reali-
zada em 13/03/03 em bandejas de
poliestireno expandido de 128 células.
Durante a formação das mudas, todos
os tratos culturais de adubação e de apli-
cação de inseticida para o controle de
insetos vetores de viroses foram execu-
tados. Aos 20 dias após a semeadura
(DAS), as mudas foram transplantadas
para copos plásticos com volume de 200
mL, para que houvesse um melhor de-
senvolvimento delas e facilitasse a ope-
ração da enxertia.

A enxertia do tomateiro foi realiza-
da aos 39 DAS. A técnica utilizada foi
de fenda cheia, deixando-se o porta-en-
xerto com duas folhas definitivas e o
cavaleiro com quatro folhas definitivas
(Santos et al., 2003). As mudas enxer-
tadas foram colocadas em ambiente con-
trolado com temperatura aproximada de
25ºC e umidade relativa em torno de
95% para evitar o ressecamento da sei-
va no ponto de enxertia. As mudas do
pé-franco continuaram nas mesmas con-
dições que vinham sendo cultivadas.

O transplante para o local definitivo
foi realizado aos 48 DAS, em vasos de
polietileno com volume aproximado de
20 L. Optou-se pelo cultivo em vasos
para que não houvesse perda no perfil
do solo do fertilizante nitrogenado (sul-
fato de amônio) com abundância em áto-
mos de 15N utilizado no experimento
como elemento traçador. Cada parcela
constou-se de seis vasos espaçados a 1,3
m entre linhas e 0,40 m entre plantas.

Para o preenchimento dos vasos foi
utilizada terra de barranco do perfil de
um argissolo vermelho-amarelo
distrófico. Elevou-se a saturação em
bases para 80% e a adubação de plantio
foi feita com base nos dados da análise
química do solo, conforme (Raij, 1992).
Após a correção e a adubação de plan-
tio, o solo apresentou a seguinte carac-
terização química: pH=7,1; M.O.=8,0 g
dm-3; P=152 g dm-3; H+Al=14 mmol

c

dm-3; K=1,4 mmol
c
 dm-3; Ca=60 mmol

c

dm-3; Mg=26 mmol
c
 dm-3; SB=86 mmol

c

dm-3; CTC=100 mmol
c
 dm-3; V%=86.

O experimento foi instalado em um
ambiente protegido com estrutura do
tipo arco de 7x15 m, pé direito de 3,5 m
de altura, coberto com agrofilme plásti-
co de 150 µm e fechada lateralmente
com tela de sombreamento de 50%.

A irrigação da cultura foi feita vaso a
vaso por gotejadores com terminais tipo
“lança”, vazão de 2 L h-1, pressão de ser-
viço de 1,6 kgf. O monitoramento da irri-
gação foi realizado por meio de
tensiômetro, sendo que as irrigações ocor-
riam sempre que o potencial matricial do
solo atingia 70 kPa (Marouelli, 1996).

Realizou-se adubação de cobertura
com cloreto de potássio e nitrato de cál-
cio, parcelada em três aplicações (Raij,
1992) e, ainda, adubação via foliar se-
manalmente, com um fertilizante à base
de micronutrientes. O tomateiro foi con-
duzido em haste única, retirando-se toda
brotação lateral da planta. A poda apical
foi realizada acima de duas folhas loca-
lizadas após o sexto racemo.

A aplicação de CO
2
 foi realizada por

meio da água de irrigação, utilizando-
se um sistema composto por cilindro de
CO

2
 líquido sob pressão, válvula regu-

ladora de pressão com manômetro,
fluxômetro e injetor tipo Venturi, espe-
cífico para aplicação de gás em água. A
quantidade de CO

2
 foi ministrada pelos

fluxômetros, nas dosagens de 5 e 10 L
min-1, respectivas a duas doses do en-
saio, sendo as aplicações realizadas em
todas as irrigações durante 90% do tem-
po de rega, sempre no período da ma-
nhã, tendo-se iniciado à partir da emis-
são do primeiro racemo, ou seja, aos 35
dias após transplante (DAT), finalizan-
do-se no final da colheita dos frutos. Ao
final do ciclo da cultura calculou-se a
quantidade de CO

2
 aplicada, o que

totalizou em 2,308 kg e 4,806 kg de CO
2
,

respectivamente para as dosagens 5 e 10
L min-1. Sendo assim, para a dosagem de
5 L min-1 foi aplicado aproximadamente
38,0 g de CO

2
 por planta e para a dosa-

gem de 10 L min-1 80,0 g de CO
2
 por plan-

ta, durante o ciclo todo da cultura.
Aos 75 DAT, realizou-se adubação

com sulfato de amônio com concentra-
ção isotópica de 3,13% de átomos de 15N
em uma planta de cada parcela, sendo que
cada planta recebeu 5 g do fertilizante.

A escolha da data para a aplicação
do 15N foi feita em função do desenvol-
vimento fenológico da cultura, sendo
que no estádio escolhido a planta apre-
sentava uma boa quantidade de frutos e
estava próxima do início da produção.

Para analisar a dinâmica do 15N e as
demais características que foram avalia-

RBF Branco et al.
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das em função do 15N, as plantas de to-
mateiro foram colhidas aos 89 DAT, ou
seja, quatorze dias após a aplicação do
fertilizante (15N).

Após a colheita, as plantas foram
lavadas em água destilada e com sabão
neutro e divididas em duas partes:
vegetativa (folhas) e reprodutiva (fru-
tos). Posteriormente, foram levadas à
estufa de secagem, a aproximadamente
65ºC, até atingirem uma massa constan-
te. Por fim, as amostras foram moídas e
enviadas ao laboratório. As análises de
nitrogênio total e abundância de átomos
de 15N foram realizadas no Centro de
Energia Nuclear na Agricultura (CENA/
USP). Nesta metodologia as amostras
foram novamente moídas para atingirem
granulometria extremamente fina, pesa-
das na quantidade de 5 mg e colocadas
no equipamento de espectofotômetro de
massa que determina a quantidade de N
e abundância em átomos de 15N
(Trivelin, 1973).

A partir dos resultados de abundân-
cia de átomos de 15N, do nitrogênio to-
tal no tecido vegetal e da massa seca das
amostras que foram enviadas ao labo-
ratório calculou-se: a quantidade do ni-
trogênio total (NT), o excesso de 15N na
amostra, a quantidade do nitrogênio na
planta proveniente do fertilizante
(QNPPF) e a porcentagem de recupera-
ção do fertilizante pela planta (%R).
Para estes cálculos utilizaram-se as se-
guintes fórmulas:

- Quantidade de Nitrogênio total na
planta (NT), expresso em mg g-1:

· NT = N-t x MSA

onde: - N-t  = teor de N no órgão
(mg);

- MSA = massa seca da amostra (g).

- Excesso de átomos de 15N no teci-
do vegetal (Exc. 15N), expresso em %:

·  Exc. 15N = 15N – cn
onde: - 15N = abundância de átomos

de 15N no tecido vegetal (%);

- cn = concentração natural de áto-
mos de 15N (%).

- Quantidade de N no órgão prove-
niente do fertilizante (QNPPF), expres-
so em mg g-1:

· QNPPF = [(c – s) / (f – s)] x NT

onde: - c = abundância de 15N no
órgão da planta;

- s = ocorrência natural de 15N na
amostra (0,367);

- f = abundância de átomos de 15N
no fertilizante (3,13%);

- NT = nitrogênio total no órgão da
planta.

- Porcentagem de recuperação do
fertilizante (%R), expresso em %:

· % R = (QNPPF / dose de N) x 100

onde: - QNPPF = Quantidade de ni-
trogênio no órgão proveniente do ferti-
lizante;

- Dose de N = quantidade de nitro-
gênio do fertilizante.

Para a determinação da produção do
tomateiro foram realizadas colheitas
semanais dos frutos que estavam em
ponto de colheita comercial. A colheita
iniciou-se aos 76 DAT e finalizou-se aos
145 DAT (24/09/03), completando o ci-
clo da cultura. A produção foi determi-

nada pelo número total de frutos por
planta, massa total de frutos por planta,
número de frutos comerciais por planta
e massa de frutos comerciais por plan-
ta. Consideraram-se frutos comerciais os
que tiveram massa fresca acima de 85
gramas e com bom aspecto comercial.

Os dados obtidos foram analisados e
processados no programa estatístico SAS.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com o teste F da análise
de variância, não houve interação sig-
nificativa entre os tratamentos e, portan-
to, os fatores foram analisados separa-
damente.

Tanto nas plantas enxertadas como
naquelas de pés-francos, a massa seca
(MS) e o nitrogênio total (NT) acumu-
lado nas folhas e nos frutos ao longo do
ciclo de cultivo foram semelhantes en-
tre os tratamentos de doses de CO

2
 na

água de irrigação (Tabela 1).
Quatorze dias após a aplicação do

fertilizante com abundância em átomos
de 15N, o CO

2
 dissolvido na água de ir-

rigação nas doses de 5 e 10 L min-1 não
promoveu efeito no transporte de 15N
para as folhas e nem para os frutos da
planta enxertada. Também não houve
diferença para a quantidade de nitrogê-
nio proveniente do fertilizante (QNPPF)
e para a porcentagem de recuperação do
fertilizante (%R) nas folhas e nos frutos
entre os tratamentos de doses de CO

2

na irrigação, devido ao fato de que, nes-
sas condições, o aumento da concentra-
ção de CO

2
 na rizosfera do tomateiro,

Transporte do 15N e produtividade do tomateiro enxertado irrigado com água carbonatada

Tabela 1. Massa seca (MS), do nitrogênio total (NT), do excesso de 15N (15N), da quantidade de nitrogênio proveniente do fertilizante
(QNPPF) e da porcentagem de recuperação do fertilizante (% R) entre as doses de CO

2
, nas folhas e nos frutos das plantas enxertadas e pés-

francos de tomateiro (Dry weight (MS), of total N (NT), of exceeding 15N (15N), from the nitrogen quantity of fertilizer (QNPPF) and
percentage of fertilizer recuperation (%R) between CO

2
 doses, of leaves and fruits of grafted and no-grafted tomato plants). FCA/UNESP,

Botucatu, 2004.

Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade (means followed by the same
letter in the column did not differ from each other by the Tukey test, P<0.05).
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enxertado e pé franco, não proporcio-
nou efeitos na reação do solo a ponto
que beneficiasse ou prejudicasse o trans-
porte de N para a parte aérea das plan-
tas (Tabela 1).

O trabalho realizado por Novero et
al. (1991) demonstrou que houve incre-
mento na absorção de nutrientes pelo
tomateiro quando irrigado com CO

2
 dis-

solvido na água e também aumento em
massa fresca de frutos, principalmente
quando o solo foi coberto com
“mulching”, o que aperfeiçoou o efeito
do gás no solo.

Cramer & Lips (1995) não consta-
taram aumento na concentração de NO

3
-

nos tecidos do tomateiro sob enrique-
cimento da rizosfera com 5000 mmol
mol-1 de CO

2
, mas este tratamento ele-

vou o fluxo de NO
3
- na seiva do xilema

da planta.
De acordo com Baron & Gorski

(1986) o enriquecimento carbônico da
rizosfera da cultura da berinjeleira, com
0,03%, levou ao aumento de massa seca
de frutos, devido à absorção do CO

2
 pela

raiz, ficando provado que a planta recu-
perou na parte aérea em torno de 37%
do 14C aplicado na rizosfera com a água
de irrigação, o que contradiz o resulta-
do deste trabalho. Entretanto, Enoch &
Olesen (1993) citam que o CO

2
 absor-

vido pelas raízes deve ser consideravel-
mente menor que 1% da quantidade ab-
sorvida pela fotossíntese das folhas.

Gao & Lips (1997) trabalharam com
enriquecimento carbônico do sistema
radicular do tomate, na concentração de

4.800 mmol mol-1, e obtiveram maior
absorção de nitrato. Concluíram que o
14CO

2
 absorvido pelas raízes pela

enzima PEP-carboxilase e incorporado
ao esqueleto carbônico, aumentou a de-
manda por N para formação de molécu-
las orgânicas e, conseqüentemente, au-
mentou a absorção de nitrato.

No que diz respeito à enxertia,
Cañizares (2001) relatou que esta téc-
nica em pepineiro aumentou a quanti-
dade de nitrogênio na folha da planta
em 30%, sendo que no caule o ganho
em N foi de 49% em relação ao pé-fran-
co, o que discorda do resultado deste
trabalho, talvez devido ao fato do pepi-
neiro ser uma espécie mais adaptada que
o tomateiro em relação à enxertia.
Macedo Júnior (1998), também encon-
trou maior quantidade de N no caule da
planta enxertada de pepineiro.

A melancia ‘Fujihikari’ enxertada nos
híbridos de abóbora ‘Squash’ e ‘Bottle
Gourd’ teve maior concentração de N-
NO

3
- no exudato da seiva do xilema que

no pé-franco, na fase de abertura das flo-
res da planta. No entanto, aos 14 e 45
dias após a polinização, somente a plan-
ta enxertada no ‘Squash’ apresentou
maior teor de N-NO

3
- na seiva do xilema

(Yamakasi et al., 1994), resultado que
diverge dos encontrados neste trabalho,
possivelmente pelo fato de que a planta
investigada pertence a outra espécie ve-
getal, apresentando desempenho diferen-
te com relação à absorção de N quando
submetida ao processo de enxertia.

Com os resultados obtidos na assi-
milação do N, a cicatriz formada no

ponto de enxertia do tomateiro não in-
terferiu no transporte de N para as fo-
lhas e frutos da planta, mas também não
incrementou a nutrição da parte aérea
da planta com o nitrogênio.

Produção
O número total de frutos por planta

(NFT), a massa fresca total de frutos por
planta (MFT), o número de frutos co-
mercial (NFC) e a massa fresca de fru-
tos comerciais (MFC), não apresenta-
ram diferença entre os tratamentos de
doses de CO

2
 e tampouco entre as plan-

tas enxertadas e pés-francos (Tabela 2).
A ausência de diferença ocorrida entre
os tratamentos deve-se ao fato de que o
CO

2
 fornecido nessas condições, tanto

nas plantas enxertadas como nas de pés-
francos, não promoveu alterações quí-
micas na solução do solo a ponto de pro-
porcionar aumento da quantidade de
nitrogênio transportado para a parte aé-
rea da planta e nem aumento na massa
seca de folhas e frutos. Entretanto, o
poder tampão do solo pode ter inibido
provável efeito favorável à aplicação do
CO

2
 na rizosfera do tomateiro, via água

de irrigação.

Baiget (2002) também não encon-
trou diferença na produção total e co-
mercial com a aplicação de CO

2
, via

água de irrigação, na cultura do pimen-
tão quando cultivado em solo natural.
No entanto, no cultivo em substrato hou-
ve aumento de produção, quando irri-
gado com CO

2
 dissolvido na solução

nutritiva. Segundo a autora, essa dife-
rença de resposta de produtividade do
pimentão à aplicação do gás na água,
quando cultivado no solo ou em
substrato, pode ter ocorrido devido ao
fato de que o poder tampão do solo ini-
be o efeito químico causado pelo CO

2

na água.
Enriquecendo a rizosfera do toma-

teiro com 5,68 mM de KHCO
3
- por dm3

de solução nutritiva, Bialczyk et al.
(1996) demonstraram que a planta teve
aumento em produção de 32,6% em re-
lação à testemunha, devido ao fato de o
HCO

3
-, segundo os autores, ter sido ab-

sorvido pelas raízes e transportado para
a parte aérea para constituir compostos
orgânicos. Esse resultado contrasta com
o verificado neste trabalho, pois a in-
corporação do CO

2
 pelas raízes parece

não ter acontecido, já que não se obser-

RBF Branco et al.

Tabela 2. Diferença entre as doses de CO
2
 e das plantas enxertadas e pés-francos de toma-

teiro no número total de frutos por planta (NFT), na massa fresca total de frutos por planta
(MFT), no número de frutos comerciais por planta (NFC) e na massa fresca de frutos comer-
ciais por planta (MFC) (Difference between CO

2
 doses and of grafted and no-grafted tomato

plants on the total number of fruits/plant (NFP), on the total fresh weight of fruits/plant
(MFT), on the number of commercial fruits/plant (NFC) and on the fresh weight of
commercial fruits/plant (MFC)). FCA/UNESP, Botucatu 2004.

*Médias na coluna e na linha seguidas de mesmas letras maiúsculas e minúsculas, respecti-
vamente, não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade (means followed
by the same letter in the column did not differ from each other by the Tukey test, P<0.05).
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vou ganho em produção dos tratamen-
tos com CO

2
 em relação à testemunha.

No trabalho de D’Andria et al.
(1990), o tomateiro cultivado com
“mulching” e irrigado com CO

2
 dissol-

vido na água teve aumento em produti-
vidade de 7 t ha-1 em relação à testemu-
nha; no entanto, quando cultivado sem
“mulching” não houve diferença em
produção em relação ao tratamento sem
o gás na irrigação. Neste caso, o
“mulching” aperfeiçoou o efeito do gás
na reação do solo, causando uma ligei-
ra queda no pH, o que possibilitou
melhoria na absorção de nutrientes.
Novero et al. (1991) também constata-
ram que o efeito do CO

2
 é melhorado

quando se utiliza “mulching” como co-
bertura do canteiro de cultivo, sendo que
nessa condição, obtiveram aumento no
ganho de produção do tomateiro na or-
dem de 9%.

Hartz & Holt (1991) utilizando do-
ses de 0; 0,5 e 1,0 g de CO

2
 por L de

água, relataram que o tomateiro e o pe-
pineiro não tiveram aumento em produ-
ção de frutos comerciais, havendo até
decréscimo em função das doses, o que
pode ter ocorrido em função do efeito
fitotóxico causado pelo gás na rizosfera
das plantas.

Com 200 ppm de CO
2
 na água de

irrigação do pepineiro, Ibrahin (1992)
relatou aumento na produção na ordem
de 22,9% em relação ao tratamento sem
CO

2
, fundamentado na melhoria de ab-

sorção de nutrientes causada pela que-
da momentânea do pH do solo sob o
efeito do gás na água.

Cañizares (2001) também não encon-
trou diferença em produção entre plan-
tas enxertadas e pé-franco de pepineiro;
no entanto, o número de frutos comer-
ciais foi maior nas plantas enxertadas. Já
no trabalho de Lopes & Goto (2003),

plantas enxertadas de tomateiro produ-
ziram mais que o pé-franco, mas não di-
feriram entre si quando se utilizou o hí-
brido ‘Anchor T’ e ‘Kaguemusha’ como
porta enxerto para o ‘Momotaro’.

Nas condições em que foi conduzi-
do este ensaio, não houve interferência
negativa e tampouco positiva da técni-
ca da enxertia no que diz respeito ao
transporte de nitrogênio para a parte
aérea da planta.
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A batata (Solanum tuberosum L.) so-
fre intenso processo de

degenerescência com significativa redu-
ção na produção, em virtude do acúmulo
de agentes viróticos nos tubérculos atra-
vés das sucessivas gerações de propa-
gação vegetativa. Assim, a manutenção
de uma boa produtividade requer uma
regular introdução de novo material de
propagação. Nesse sentido, a constante
utilização de sementes de alto padrão
fitossanitário é fundamental para a ex-
ploração comercial da batata e merece
atenção especial por parte do produtor.
Dentre outras razões, isso se faz neces-
sário por ser também a batata-semente
o componente mais alto no custo de pro-
dução (30 a 40%) e por ter reflexos di-
retos na produtividade e qualidade dos
tubérculos (Assis, 1999). Assim, a uti-
lização de técnicas de cultura de

FACTOR TL; ARAUJO JAC; KAWAKAMI FPC; IUNCK V. 2007. Produção de minitubérculos básicos de batata em três sistemas hidropônicos. Horticultura
Brasileira 25: 082-087.

Produção de minitubérculos básicos de batata em três sistemas
hidropônicos
Thiago L Factor; Jairo AC de Araujo; Felipe PC Kawakami; Viviane Iunck
UNESP-FCAV, Depto.Eng. Rural, Via de Acesso Prof. Paulo D. Castellane, s/n, 14884-900 Jaboticabal-SP; factor@fcav.unesp.br

meristemas para eliminação de viroses
e propagação in vitro de plantas sadias
e posterior multiplicação em ambientes
protegidos telados ganham cada vez
mais importância na produção da bata-
ta. Todavia, essa técnica, que utiliza pro-
cedimentos laboratoriais e equipamen-
tos específicos, ainda apresenta custos
elevados e demanda mão-de-obra alta-
mente qualificada.

O sucesso da limpeza clonal depen-
de, portanto, de sistemas eficientes de
multiplicação do material livre de
fitopatógenos, de maneira a viabilizar o
processo inicial de produção de batata-
semente. Ademais, os métodos tradicio-
nais de produção de tubérculos-semen-
te, em matriz sólida, normalmente solo
ou substrato, apresentam como caracte-
rística comum uma baixa eficiência pro-
dutiva. Segundo Daniels et al. (2000), são

produzidos em média de três a cinco tu-
bérculos por planta, o que contribui so-
bremaneira para elevar ainda mais os
custos de produção da batata-semente.

Dentre os métodos empregados em
vários países como forma de substituir
os métodos convencionais de produção
de tubérculos-sementes em solo ou
substratos destacam-se os sistemas
hidropônicos (Wheeler et al., 1990; Wan
et al., 1994; Muro et al., 1997; Rolot &
Seutin, 1999; Ritter et al. 2001; Rolot
et al. 2002). Nesses sistemas, por não
haver contato dos tubérculos-sementes
com fitopatógenos de solo, facilidade de
limpeza após ciclo de produção, melhor
controle sobre os fatores que interferem
na nutrição das plantas e principalmen-
te devido à possibilidade de se fazer uma
colheita escalonada, a produção de
minitubérculos apresenta excelente pa-

RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a produção de

minitubérculos básicos de batata em três sistemas hidropônicos de
cultivo: aeropônico, DFT (deep flow technique) e NFT (nutrient film
technique). O experimento foi realizado em ambiente protegido, de
maio a setembro de 2005, em Jaboticabal, SP. Adotou-se o delinea-
mento experimental em blocos casualizados com parcelas subdivi-
didas, sendo os três sistemas hidropônicos de cultivo as parcelas
principais e, as cultivares Agata e Monalisa, as subparcelas. A mas-
sa fresca e o diâmetro longitudinal dos tubérculos não foram influen-
ciados pelos sistemas hidropônicos estudados, com valores médios
de 6,2 e 30,2 mm, 6,3 g e 30,0 mm, 6,8 g e 31,0 mm, para os siste-
mas hidropônicos NFT, DFT e aeroponia, respectivamente. No que
se refere às cultivares, Monalisa apresentou maior diâmetro longitu-
dinal e massa fresca (32,2 mm e 7,1 g), valores significativamente
superiores aos verificados para a cultivar Agata (28,6 mm e 5,8 g).
O número de minitubérculos por planta e por metro quadrado teve
valores médios significativamente superiores no sistema aeropônico
(49,3 e 874,4) em relação aos sistemas NFT (39,5 e 246,6) e DFT
(41,6 e 458,0), respectivamente. A produção de minitubérculos bá-
sicos de batata pode ser realizada de maneira eficiente utilizando-se
os sistemas hidropônicos estudados, sendo o sistema aeropônico o
que apresentou os melhores resultados.

Palavras-chave: Solanum tuberosum, aeroponia, DFT, NFT, culti-
vo sem solo, colheita escalonada.

ABSTRACT
Potato basic minitubers production in three hydroponic

systems

The objective of this work was to evaluate the production of
potato basic minitubers in three hydroponic systems: aeroponic, DFT
(deep flow technique) and NFT (nutrient film technique), using
cultivars Agata and Monalisa. The experiment was carried out under
protected cultivation, from May to September, 2005, in Jaboticabal,
São Paulo State, Brazil, in a completely randomized block design,
with split-plots. The hydroponic systems were assigned to the
experimental plots, whereas cultivars were assigned to sub-plots.
Tuber fresh weight and longitudinal diameter were not influenced
by the hydroponic systems, with average values of 6,2 g and 30,2
mm, 6,3 g and 30,0 mm, 6,8 g and 31,0 mm, for hydroponic systems
NFT, DFT and aeroponic, respectively. Between cultivars, Monalisa
presented larger longitudinal diameter and fresh mass (32,2 mm and
7,1 g), significantly superior when compared to Agata (28,6 mm
and 5,8 g). Minituber yield per plant and m2 was significantly higher
in the aeroponic system (49,3 e 874,4) in comparison the NFT (39,5
e 246,6) and DFT systems (41,6 e 458,0), respectively. Results
indicate that basic potato minitubers can be efficiently produced using
the hydroponic systems evaluated in this work. Among them, the
aeroponic system presented the best results.

Keywords: Solanum tuberosum, aeroponycs, DFT, NFT, soilles
production, repeated harvesting.

(Recebido para publicação em 19 de julho de 2006; aceito em 16 de abril de 2007)
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dronização, alta qualidade fitossanitária
e maior taxa de multiplicação.

No Brasil, os resultados até então
alcançados com a produção de
minitubérculos em sistemas
hidropônicos têm apontado um impor-
tante avanço na produção de sementes
pré-básicas de batata. Na região sul do
País, Pereira et al. (2001), citado por
Medeiros et al. (2002), obtiveram valo-
res de 32,4 e 23,0 minitubérculos plan-
ta-1, trabalhando com mudas provenien-
tes da cultura de meristemas e utilizan-
do o sistema de calha articulada (NFT)
e colheita escalonada para as cultivares
Baronesa e Elisa, respectivamente. A
introdução de novos sistemas de produ-
ção de sementes pré-básicas que propi-
ciem maiores taxas de multiplicação de
material derivado da propagação in vitro
trará significativos avanços na cadeia
produtiva da batata, capaz de produzir
reflexos positivos na produtividade, par-
ticularmente em regiões onde a quali-
dade das sementes utilizadas é fator
limitante para a obtenção de maiores
rendimentos (Medeiros et al., 2002).

Diante do exposto o objetivo deste
trabalho foi avaliar a produção de
minitubérculos de batata-semente bási-
ca em três sistemas hidropônicos de cul-
tivo: aeropônico, DFT (deep flow
technique) e NFT (nutrient film
technique).

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado de maio
a setembro de 2005, na UNESP em
Jaboticabal (21º15’15" S, 48º18’09" W,
altitude média de 595 m). O ambiente
protegido utilizado foi do tipo capela
não-climatizada, com orientação Leste-
Oeste, inclinação da cobertura de 22º em
relação à horizontal, construída em es-
trutura metálica (ferro galvanizado),
possuindo dimensões 10x10 m e altura
do pé direito de 4,0 m. Na cobertura da
estrutura foi utilizado polietileno de bai-
xa densidade (PEBD) transparente com
espessura de 0,15 mm e, nas laterais, tela
antiafídeos branca, da superfície do solo
à extremidade do plástico de cobertura.

As cultivares estudadas foram Aga-
ta e Monalisa. Utilizaram-se plântulas
oriundas de micropropagação, formadas
em bandejas de espuma fenólica de 54

células (5x5x3,8 cm), com aproximada-
mente 12 cm de altura e cinco folhas
por ocasião do transplantio, ocorrido em
18/05/05.

A solução nutritiva utilizada foi a
mesma para os três sistemas
hidropônicos estudados, adaptada de
Medeiros et al. (2002) e Rolot et al.
(2002), com a seguinte concentração de
nutrientes (mg L-1): 145 de NO-

3
, 29 de

NH
4
+, 40 de P, 295 de K, 162 de Ca, 40

de Mg, 64 de S, 2,0 de Fe, 0,3 de Zn,
1,0 de Mn, 0,3 de B, 0,05 de Cu e 0,05
de Mo. A solução nutritiva foi colocada
em reservatórios de 1000 L, um para
cada sistema hidropônico, localizado a
7 m do ambiente protegido. Acoplado
ao reservatório um conjunto moto-bom-
ba elétrico, regulador de pressão e filtro
de tela de 100 mesh. Os três sistemas
hidropônicos são do tipo fechado, ou
seja, a solução nutritiva retorna por gra-
vidade, por meio da tubulação de dre-
nagem, para o reservatório de
armazenamento. O manejo da solução
nutritiva constou da reposição diária da
quantidade de água consumida pelas
plantas e perdida por evaporação, bem
como a correção do pH e condutividade
elétrica (CE) da solução nutritiva, con-
forme a necessidade de ajuste. O pH foi
mantido entre 5,5 a 6,0 e, a CE, entre
1,8 e 2,3 mS cm-1, por meio da adição
de ácido ou base e solução estoque con-
centrada.

Foram realizadas colheitas semanais,
adotando o critério de colher os tubércu-
los tão logo atingissem o diâmetro dese-
jado, classificado como tipo V (16 a 23
mm) (Embrapa, 2000), conforme suge-
rido por Medeiros (2003) e Relloso et al.
(2000). Foram analisadas as característi-
cas massa fresca média e diâmetro lon-
gitudinal dos tubérculos e número de tu-
bérculos por planta e por m2.

O delineamento experimental utili-
zado foi blocos casualizados com par-
celas subdivididas, sendo os três siste-
mas de cultivo hidropônico (NFT, DFT
e aeroponia) distribuídos nas parcelas e,
as cultivares Agata e Monalisa, nas
subparcelas. Foram analisadas 5; 10 e
18 plantas em cada subparcela nos sis-
temas hidropônicos NFT, DFT e
aeroponia, respectivamente. Cada blo-
co continha duas repetições de cada sis-
tema, em um total de quatro blocos.

Analisaram-se os dados pelo programa
estatístico SAS, utilizando-se o teste
Tukey a 5% de probabilidade para a
comparação das médias. As interações,
quando significativas, foram estudadas
através de análise de regressão.

Os sistemas hidropônicos utilizados
apresentaram as seguintes característi-
cas básicas:

Sistema hidropônico DFT (Deep
Flow Technique)

Esse sistema baseou-se na
interpolação de duas canaletas de
fibrocimento trapezoidais, com dimen-
sões de 0,18 m, 0,40 m e 0,20 m, para a
base menor, base maior e altura, respec-
tivamente; e comprimento de 2 m,
recobertas por um filme de polietileno
preto e sustentadas por uma estrutura
metálica de 1 m de altura mantida no
nível, sem declividade. No interior des-
tas canaletas foi colocado um suporte
(tela) metálica com malha de 2 polega-
das a 8 cm de altura, sob o qual foi fixa-
do uma tela de polipropileno preto
(30%), de maneira a permitir que o sis-
tema radicular atingisse a camada de
solução nutritiva (6 cm limitada pelo
sistema de drenagem), mas não a maio-
ria dos estolões, formando uma zona de
tuberização (Figura 1). No espaço entre
a tela e a lâmina de solução nutritiva,
forma-se uma camada de ar de aproxi-
madamente 2 cm, responsável por au-
xiliar na respiração das raízes. De ma-
neira a evitar a entrada de luz no siste-
ma radicular das plantas foi colocado
um filme de polietileno com a cor bran-
ca para cima e preta para baixo, sobre
as canaletas de cultivo. Posteriormente
as plantas foram transplantas em orifí-
cios abertos na forma de cruz neste fil-
me plástico, no espaçamento de
0,15x0,15 m. Para a condução das plan-
tas foram fixadas duas chapas de ferro
fundido (20x5 mm) nas extremidades
das canaletas de cultivo e, à medida em
que as plantas se desenvolviam, foram
estendidos arames (no.14) por toda a li-
nha de cultivo e no intervalo de 10 cm,
de maneira a evitar o acamamento das
mesmas.

Aeroponia
Neste sistema as plantas se desen-

volveram em uma câmara (caixa) de fi-
bra-de-vidro, com dimensões de 2,0 m
de comprimento, 0,5 m de largura, 0,6

Produção de minitubérculos básicos de batata em três sistemas hidropônicos
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m de altura e de 3 a 5 mm de espessura
de parede. A solução nutritiva foi
nebulizada (alta pressão e baixa vazão)
diretamente no sistema radicular, que se
desenvolveu dentro da caixa e no ar (Fi-
gura 2). Foram colocados três
nebulizadores (NAADANNâ, modelo
Fogger, com vazão de 14 L h-1 a 4 atm)
em cada uma das quatro linhas laterais
de cada caixa (168 L). Na tampa das
caixas foram feitos orifícios de
0,05x0,05 m, com espaçamento entre
plantas de 0,15x0,15 m, à semelhança
do sistema DFT. Apoiados a estes orifí-
cios foram construídas pequenas estru-
turas metálicas de 0,05 m de largura e 0,10
m de altura, de maneira a acondicionar e
promover suporte para as plântulas. No
tutoramento das plantas foram utilizadas
fios de arame (nº 14) fixados nas extremi-
dades por meio de cantoneiras de ferro
fundido de 3/4" e dispostos paralelamen-
te às caixas em intervalos de 10 cm. A
colheita dos minitubérculos foi feita atra-
vés de janelas laterais construídas para tal
finalidade. O tempo de nebulização foi
modificado em função do ciclo e necessi-
dades fisiológicas das plantas,
monitoradas pela observação visual do
estado de turgescência e por meio de um
temporizador eletrônico conectado a um
microcomputador.

Sistema hidropônico NFT
(Nutrient Film Technique)

Este sistema de cultivo foi
construído segundo Medeiros et al.
(2002) com pequenas modificações,
sendo a estrutura básica constituída de
duas calhas de PVC (125 mm) sobre-
postas, sustentadas por suporte de ma-
deira de 2 m de comprimento e 1,2 m
de altura na extremidade mais alta,
posicionadas com declividade de 4%. A
calha superior, com função de
tutoramento das plantas é fixa, possuin-
do orifícios de 25 mm de diâmetro, es-
paçados de 15 cm, à semelhança dos
outros sistemas. A calha inferior é mó-
vel e fixa nas laterais do suporte de ma-
deira por uma barra de ferro de ½ pole-
gada que atravessa o eixo de maior com-
primento da calha, proporcionado a ar-
ticulação da mesma. Na calha inferior,
região por onde circula a solução nutri-
tiva e onde as raízes e  tubérculos se
desenvolvem, foi feito o plantio. Para
tanto, as mudas formadas em cubos de
espuma fenólica e posicionados exata-
mente sob os orifícios existentes na ca-
lha superior. As primeiras folhas a se
desenvolver ultrapassam facilmente es-
tes orifícios e toda a parte aérea da planta
se desenvolve normalmente. Como me-
dida complementar, no sentido de evi-

tar a entrada de luz no sistema radicular
das plantas, que prejudicaria a emissão
de estolões e tubérculos, foi fixado um
filme de polietileno preto, com 0,4 m
de largura e 2 m de comprimento, ao
longo de toda a borda da calha superior,
envolvendo posteriormente a calha in-
ferior e prendendo-o na borda externa
daquela calha. Para a condução das plan-
tas foram fixados sarrafos de madeira
de (50x20 mm) nas extremidades dos
canais de cultivo, estendendo-se poste-
riormente arames (nº 14) por toda a li-
nha de cultivo, à semelhança dos siste-
mas descritos anteriormente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a massa fresca e diâmetro lon-
gitudinal dos tubérculos, verificou-se
que não houve efeito significativo entre
sistemas de cultivo e tampouco da
interação entre sistemas de cultivo e
cultivares (Tabela 1), sendo possível
verificar diferenças significativas ape-
nas entre cultivares. Os tubérculos da
cultivar Monalisa apresentaram maior
diâmetro longitudinal e massa fresca
(32,2 mm e 7,1 g), valores significati-
vamente superiores aos verificados para
a cultivar Agata (28,6 mm e 5,8 g).
Maior massa fresca e comprimento mé-
dio dos tubérculos da cultivar Monalisa
em relação à cultivar Agata também foi
verificado por Corrêa et al. (2004), po-
rém em sistema de canteiros suspensos
contendo substrato orgânico e em co-
lheita única. Em colheita escalonada,
utilizando o mesmo sistema, não se ob-
teve diferenças significativas entre as
cultivares. Vermeer (1990) ressalta que
existe uma resposta genotípica dife-
rencial de cultivares de batata quanto ao
tamanho e forma dos tubérculos, inde-
pendentemente das condições de culti-
vo. De maneira geral, para os três siste-
mas hidropônicos de cultivo, os valores
da massa fresca dos minitubérculos va-
riaram de 6,2 a 6,8 g, portanto, na faixa
adequada de peso de colheita para
minitubérculos (Medeiros, 2003).

Em relação ao número de
minitubérculos planta-1 ao longo das
sucessivas colheitas, verificou-se que
nos três sistemas de cultivo estudados
os valores assumiram uma tendência
polinomial, ajustando-se ao modelo

Tabela 1. Massa fresca, diâmetro longitudinal e rendimento de minitubérculos por planta e por
m2, cultivares Agata e Monalisa, em sistemas hidropônicos NFT, DFT e Aeroponia. (Minituber
fresh weight, longitudinal diameter, and yield per plant and per m2, cultivars Agata and Monalisa,
in NFT, DFT, and aeroponic hydroponic systems). Jaboticabal, UNESP, 2005.

1Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey, p <
0,05 (Means followed by the same letter in the column do not differ from each other, Tukey´s
test, p < 0,05).

TL Factor et al.
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quadrático de regressão (Figura 3). O
sistema aeropônico proporcionou a pro-
dução de um maior número de
minitubérculos planta-1 durante todo o
período experimental. Os sistemas DFT
e NFT apresentaram valores semelhan-
tes entre si (Tabela 1).

A maior taxa de multiplicação de
tubérculos ocorreu 72, 73 e 74 dias após
o transplantio (DAT), período com-
preendido entre a 6a. e 7a. colheitas, com
valores da ordem de 5,3; 5,6 e 6,0
minitubérculos planta-1, respectivamen-
te, para os sistemas NFT, DFT e
aeroponia. Resultados semelhantes fo-
ram encontrados por Relloso et al.
(2000), que obtiveram maior taxa de
multiplicação por volta da 6a colheita,
porém diferentes do constatado por
Medeiros (2003), que obteve pico de
produção se por volta da 4a colheita.

Quanto ao número médio de
minitubérculos por planta, obtido ao fi-
nal do experimento, foram verificadas
diferenças significativas entre sistemas
hidropônicos e cultivares. No entanto,
não se observou efeito significativo da
interação entre os dois fatores. A com-
paração entre os três sistemas
hidropônicos de cultivo mostrou um
número médio de minitubérculos signi-
ficativamente superior (49,3) no siste-
ma aeropônico em relação aos sistemas
NFT (39,4) e DFT (41,6), que não dife-
riram entre si (Tabela 1). No tocante às
cultivares, verificou-se que a cultivar
Monalisa apresentou número estatisti-
camente superior de minitubérculos
planta-1 (46,6) quando comparada à cul-
tivar Agata (40,3).

No sistema aeropônico, por não ha-
ver nenhum tipo de impedimento ao
desenvolvimento do sistema radicular
das plantas, é possível que a emissão de
novas raízes e estolões seja facilitada,
contribuindo sobremaneira para aumen-
to no número de minitubérculos planta-1.
Vreugdenhil & Struik (1989) mencio-
nam que estolões de batata produzem
etileno quando encontram resistência
mecânica ao crescimento e, como resul-
tado, o desenvolvimento do estolão é
cessado, sendo necessário que, nesta
ocasião, as concentrações de giberelina
sejam insuficientemente baixas para
promover a tuberização. Lugt et al.
(1964) reportam um crescimento extre-

mamente vigoroso de estolões e atraso
na tuberização quando o sistema
radicular se desenvolve em um ambiente
sem resistência mecânica ao crescimen-
to. Comportamento semelhante foi ob-
servado nesta pesquisa, em que o siste-
ma aeropônico favoreceu o crescimen-
to livre dos estolões e um pequeno atra-
so na tuberização, constatado através do
menor número de tubérculos obtidos na
1a.colheita em relação aos outros siste-

mas, que foi compensado nas colheitas
subseqüentes (Figura 2). Gray (1973)
menciona que a remoção da resistência
mecânica ainda nos estágios iniciais do
desenvolvimento do sistema radicular
de plantas de batata induz a formação
de estolões secundários e maior núme-
ro de tubérculos pequenos. Além disso,
Soffer & Burger (1988) consideram a
maior aeração do sistema radicular das
plantas nos sistemas aeropônicos como

Figura 2. Janelas laterais que facilitam a co-
lheita escalonada, sistema aeropônico, 54 DAT,
cultivar Ágata (Lateral windows which help
the repeated harvesting, aeroponic system, cul-
tivar Agata). Jaboticabal, UNESP, 2005.

Figura 3. Número de minitubérculos planta-1 para os sistemas hidropônicos NFT, DFT e
aeroponia, em onze colheitas. (Minituber yield plant-1 for NFT, DFT, and aeroponic
hydroponic systems, in eleven harvests). Jaboticabal, UNESP, 2005.

Produção de minitubérculos básicos de batata em três sistemas hidropônicos

Figura 1. Colheita sobre a tela, sistema DFT,
32 dias após o transplante, cultivar Monalisa
(Harvest over screen, DFT system, 32 days
after transplanting, cultivar Monalisa).
Jaboticabal, UNESP, 2005.
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um dos fatores principais no aumento
da produtividade quando comparado aos
sistemas hidropônicos tradicionais de
produção.

À semelhança do verificado neste
trabalho, embora com valores inferio-
res, Ritter et al. (2001) obtiveram maior
taxa de multiplicação de tubérculos no
sistema aeropônico (11,6), quando com-
parado aos sistemas NFT (5,2) e em
substratos (tradicional) (6,6), porém tra-
balhando com a cultivar Nagore e co-
lhendo tubérculos com 30 a 35 mm de
tamanho.

De maneira geral, para os três siste-
mas hidropônicos estudados, no que diz
respeito à colheita escalonada, os resul-
tados obtidos neste trabalho corroboram
os encontrados por Medeiros et al.
(2002), Medeiros (2003) e Corrêa et al.
(2005), ou seja, obtém-se expressivo
aumento no número de tubérculos por
planta colhendo os tubérculos tão logo
atinjam o tamanho desejado. Isto se deve
a um estímulo à diferenciação e forma-
ção de novos tubérculos e, ainda, à eco-
nomia da energia que seria normalmen-
te utilizada para o aumento do tamanho
dos tubérculos; com a eliminação dessa
demanda, a energia é carreada para a for-
mação de novos tubérculos, propiciando
maiores taxas de multiplicação quando
comparado aos sistemas de cultivo no
solo ou substrato (Medeiros, et al., 2002).
No cultivo em solo ou subtrato, há rela-
tos de taxas de multiplicação variando de
5,0 e 7,4 minitubérculos planta-1 (Daniels
et al., 2000; Andriolo et al., 2005;
Favoretto, 2005).

A quantidade de minitubérculos pro-
duzidos por m2 foi substancialmente in-
fluenciada pelos sistemas hidropônicos
de cultivo estudados. Foram observadas
também diferenças significativas entre
cultivares, porém não houve interferên-
cia significativa da interação entre sis-
tema de cultivo e cultivar. O rendimen-
to de minitubérculos no sistema
aeropônico (874,4 minitubérculos m-2)
foi significativamente superior ao ren-
dimento dos demais sistemas (DFT =
458,0; NFT = 246,6), que também dife-
riram significativamente entre si. Uma
das razões que leva a uma expressiva
diferença na taxa de multiplicação por
m2 entre os sistemas está no fato de que,
embora adotado o mesmo espaçamento

TL Factor et al.

entre plantas (15 cm), os sistemas pos-
suem características construtivas distin-
tas e consequentemente acondicionam
maior ou menor número de plantas por
m2. O sistema NFT, por exemplo, pode
conter no máximo 6,25 plantas por m2,
ao passo que o DFT pode comportar 11
plantas por m2 e, o aeropônico, 17,7
plantas por m2, levando-se em conside-
ração a mesma área destinada a corre-
dores de acesso e colheita. Esta carac-
terística, própria de cada sistema, alia-
da ao fato de haver diferenças signifi-
cativas relacionadas ao número de
minitubérculos por planta entre os sis-
temas (Tabela 1), permite que a taxa de
multiplicação do sistema aeropônico
sejam tão superiores aos demais.

Os resultados obtidos permitem con-
cluir que é possível produzir
minitubérculos básicos de batata, culti-
vares Ágata e Monalisa, nos sistemas
hidropônicos descritos, com vantagens
em termos de rendimento de
minitubérculos em relação ao sistema
tradicional, que utiliza uma matriz sóli-
da para ancoragem das plantas. Apesar
das diferenças entre cultivares, os resul-
tados indicaram que, entre os sistemas
estudados, o sistema aeropônico foi o
mais eficiente.
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O quiabeiro (Abelmoschus
esculentus (L.) Moench) é uma

hortaliça cultivada durante todo o ano
em regiões quentes e possui importân-
cia cultural e social para o estado de
Minas Gerais. Em 2005, foram
comercializadas 10,45 mil t do produto
na CEASA de Contagem (MG), no va-
lor de R$ 11,71 milhões (CEASA/MG,
2006). Deste montante, 34,2% do volu-
me comercializado foram procedentes
dos municípios localizados entre
Caratinga e Governador Valadares. Den-
tre eles, São João do Oriente é o segun-
do maior fornecedor, comercializando
cerca de 1,07 mil t do produto/ano. Nesta
região, onde o cultivo intensivo do quia-

OLIVEIRA RDL; SILVA MB; AGUIAR NDC; BÉRGAMO FLK; COSTA ASV; PREZOTTI L. 2007. Nematofauna associada à cultura do quiabo na região
leste de Minas Gerais. Horticultura Brasileira 25: 088-093.
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beiro ocorreu durante décadas, tem se
observado uma redução na área culti-
vada, principalmente devido à presença
de fitonematóides. Embora não se dis-
ponha de dados que mostrem as perdas
causadas por esses organismos no quia-
beiro, em especial, pelos nematóides
das galhas (Meloidogyne spp.), sabe-
se que estes patógenos constituem fa-
tor limitante de produtividade na cul-
tura. Isto se deve provavelmente a alta
suscetibilidade do quiabeiro a esses
nematóides (Resende, 1986), permitin-
do que suas populações cresçam rapi-
damente no solo. A ocorrência de vá-
rios ciclos de vida do nematóide du-
rante o período vegetativo da cultura

(Ferraz, 1980) é ainda favorecida pe-
las condições ideais de temperatura e
umidade.

Os fitonematóides do gênero
Meloidogyne são os mais importantes
para a cultura, pois além de poder cau-
sar uma redução significativa na produ-
ção, em alguns casos, pode acarretar o
abandono da atividade produtiva (Cam-
pos, 1995). O manejo economicamente
viável desses patógenos inclui o uso de
resistência varietal, entretanto não se
dispõe de cultivares resistentes nacio-
nais (Resende, 1986). Assim, o empre-
go da rotação de culturas com o uso de
plantas não hospedeiras é de grande
importância, o que torna imprescindí-

RESUMO
A cultura do quiabo possui importância sócio-cultural para o

estado de Minas Gerais (MG) e 34,2% do volume de quiabo
comercializado na Ceasa/Contagem procede dos municípios locali-
zados entre Caratinga e Governador Valadares. Entretanto, o quia-
beiro tem a sua produção influenciada pelos danos decorrentes de
infecções causadas pelos nematóides das galhas (Meloidogyne spp.).
As principais espécies desse nematóide que atacam o quiabeiro já
foram relatadas no Brasil, e algumas destas podem causar a morte
da planta. A correta identificação da(s) espécie(s) e, ou da(s) raça(s)
de Meloidogyne presente(s) nas raízes do quiabeiro é importante na
escolha da medida de controle mais apropriada. Para determinar a
ocorrência e distribuição de Meloidogyne spp. e outros nematóides
na região leste de MG, 70 amostras de solo e raízes da cultura, pro-
venientes de 14 localidades, foram avaliadas por características
morfológicas e isoenzimáticas. Dentre as populações de Meloidogyne
spp. identificadas prevaleceu M. incognita (fenótipos de Esterase I1
e I2), seguida de M. javanica (fenótipos J2 e J3) e M. arenaria
(fenótipo A2). A espécie M. mayaguensis foi confirmada pela ocor-
rência do fenótipo M2 para esterase, N3 para malato desidrogenase,
N2 para superóxido dismutase e N3 para glutamato-oxaloacetato
transaminase. Este é o primeiro relato da ocorrência de M.
mayaguensis em MG. Outros nematóides detectados na rizosfera do
quiabeiro foram Aphelenchus sp., Criconemella sp., Helicotylenchus
spp., Pratylenchus brachyurus e P. coffeae, Rotylenchulus reniformis,
Rotylenchus sp., Tylenchus sp. e Tylenchorhynchus sp.

Palavras-chave: Meloidogyne spp., Abelmoschus esculentus,
fenótipo de esterase, distribuição, hospedeiros.

ABSTRACT
The influence of parasitic nematodes on okra crop in eastern

Minas Gerais State, Brazil

Okra has a cultural and social importance for the State of Minas
Gerais (MG), and 34,2% of the volume marketed in the Ceasa/
Contagem, MG, come from the municipalities located near Caratinga
and Governador Valadares. The okra production is influenced for
the infection caused by the root-knot nematodes (Meloidogyne spp.).
The main species of these nematodes attacking okra have already
been reported in Brazil, and some of them can cause plant death.
The correct identification of Meloidogyne species and, or races
infecting okra roots is mandatory for choosing appropriate control
measures. To determine the occurrence and distribution of
Meloidogyne spp. and other nematodes in the area of the East of
MG, 70 soil and root samples coming from 14 municipalities were
appraised for morphological and isoenzymatic characteristics.
Among the populations of Meloidogyne spp., M. incognita (Esterase
phenotypes I1 and I2) prevailed and were followed by M. javanica
(phenotypes  J2 and J3) and M. arenaria (phenotypes A2). The species
M. mayaguensis was confirmed by the phenotypes: esterase (M2),
malate dehydrogenase (N3), superoxide dismutase (N2) and
glutamate oxaloacetate transaminase (N3). This is the first report of
the M. mayaguensis occurrence in MG. Other nematodes associated
with the okra plants were Aphelenchus sp., Criconemella sp.,
Helicotylenchus spp., Pratylenchus brachyurus and P. coffeae,
Rotylenchulus reniformis, Rotylenchus sp., Tylenchus sp. and
Tylenchorhynchus sp.

Keywords: Meloidogyne spp., Abelmoschus esculentus, esterase
phenotype, distribution, hosts.
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vel o conhecimento da(s) espécie(s)
presente(s) na área de cultivo.

As informações sobre a ocorrência
e distribuição dos nematóides das galhas
em Minas Gerais são oriundas da déca-
da de 1980, e quase nenhuma referên-
cia é feita ao quiabeiro (Ferraz, 1980;
Campos et al., 1987). Visando atualizar
essas informações, procurou-se, neste
trabalho, estudar a ocorrência e distri-
buição de fitonematóides em quiabeiro,
cultivado nos principais municípios pro-
dutores da região leste de Minas Gerais,
e identificar as populações de
Meloidogyne spp. por meio da
eletroforese de isoenzimas.

MATERIAL E MÉTODOS

Para a bioprospecção dos
fitonematóides foram selecionados 14
municípios que mais produzem quiabo
na região, entre os municípios de Go-
vernador Valadares e Caratinga. Em
cada município, foram escolhidas casual-
mente propriedades com a presença da
cultura. O número de amostras compos-
tas foi determinado em função da área
cultivada em cada município, que va-
riou de 4 a 40 ha. Tais áreas foram re-
presentadas por 2 a 14 amostras, num
total de 70 amostras (Tabela 1). Em cada
local, 12 subamostras foram coletadas
para preparar cada amostra composta,
constituída por cerca de 500 g de solo e
200 g de raízes, a qual foi acondiciona-
da em saco plástico devidamente
etiquetado, e encaminhada para o La-
boratório de Nematologia da UFV. As
amostras de solo foram submetidas à
extração pelo método de Jenkins (1964).
Das raízes, fêmeas de Meloidogyne spp.
(pelo menos 26 fêmeas/amostra) foram
extraídas e trituradas individualmente
com pistilo em tampão de Tris-HCl e
submetidas à eletroforese em géis de
poliacrilamida no sistema vertical e
descontínuo, conforme Ornstein (1964)
e Davis (1964). A revelação das enzimas
esterase (EST), malato desidrogenase
(MDH), superóxido dismutase (SOD) e
de glutamato oxaloacetato transaminase
(GOT) foi feita de acordo com Alfenas
(2006). Em todos os géis, o extrato
protéico de M. javanica (Treub, 1885)
Chitwood, 1949 foi aplicado em duas
cavidades para servir como padrão e

assim, as mobilidades relativas das ban-
das foram comparadas àquelas de M.
javanica. Fêmeas dos nematóides das
galhas também foram analisadas quan-
to à configuração perineal (Taylor &
Netscher, 1974).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nas 70 amostras provenientes dos 14
municípios da região leste de Minas
Gerais (Tabela 1), Helicotylenchus spp.
esteve presente em todos os municípios
estudados e sua ocorrência
correspondeu à freqüência de 64%
(maior incidência). O segundo
nematóide mais freqüente foi
Rotylenchulus reniformis Linford and
Oliveira,1940 (48%), enquanto
Tylenchorhynchus sp. foi o de freqüên-
cia mais baixa, presente apenas em 4%
das amostras, as quais foram prove-
nientes apenas dos municípios de
Alpercata e Vargem Alegre. Consideran-
do que os níveis populacionais dos re-
feridos nematóides foram baixos, à ex-
ceção de algumas populações de
Helicotylenchus spp., nenhuma
quantificação foi realizada.

A ocorrência expressiva de espécies
de Helicotylenchus nos solos cultivados

não é fato inédito (Ferraz et al., 1980;
Campos et al., 1987; Castro et al., 2005).
Apesar de sua ampla distribuição em
várias culturas, pouco se conhece sobre
os prejuízos que esses nematóides po-
dem causar à atividade agrícola. Entre-
tanto, a presença de R. reniformis em
10 dos municípios amostrados merece
destaque devido à crescente ocorrência
desta espécie em diferentes regiões e
culturas do Brasil. Como exemplos ci-
tam-se o cafeeiro em municípios de São
Paulo (Kubo et al., 2004), algodão e soja
no cerrado/MS (Asmus et al., 2003),
cana-de-açúcar em Campos dos
Goytacazes/RJ (Ferraz, S., UFV, comu-
nicação pessoal) e em Carpina e
Vicência/PE (Rosa et al., 2003), inhame
da costa no Recôncavo da Bahia (Gar-
rido et al., 2004). Essa espécie tem sido
reconhecida como um problema emer-
gente no Brasil, pois apresenta uma
ampla gama de hospedeiros e distribui-
ção nas regiões tropicais. Não se sabe o
quanto R. reniformis é prejudicial ao
quiabeiro, mas com o crescente número
de áreas infestadas numa região de cli-
ma quente e cultivo intensivo, as popu-
lações podem atingir rapidamente altas
densidades e causar prejuízos aos pro-
dutores de quiabo.

Nematofauna associada à cultura do quiabo na região leste de Minas Gerais

1Aph = Aphelenchus sp., Cri = Criconemella sp.,  Hel = Helicotylenchus spp., Pra =  Pratylenchus
brachyurus ou P. coffeae,  Rch =  Rotylenchulus reniformis,  Rot = Rotylenchus sp.,  Trh =
Tylenchorhynchus sp.,  Tyl = Tylenchus sp. (1Aph = Aphelenchus sp., Cri = Criconemella sp.,
Hel = Helicotylenchus spp., Pra =  Pratylenchus brachyurus ou P. coffeae, Rch = Rotylenchulus
reniformis, Rot = Rotylenchus sp., Trh = Tylenchorhynchus sp., Tyl = Tylenchus sp.).

Tabela 1. Freqüência (%) de fitonematóides em amostras de quiabeiro provenientes de
municípios produtores da região leste de Minas Gerais (Frequency (%) of phytonematodes
in okra samples obtained in counties of eastern Minas Gerais State). Viçosa, UFV, 2006.
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Meloidogyne spp., comumente cha-
mados de nematóides das galhas, foram
detectados em todos os municípios
numa freqüência média de 70% das
amostras coletadas (Figura 1). Uma ou
mais espécies estavam presentes em
100% das amostras de Entre Folhas,
Iapú e Sobrália. A menor freqüência
(33,3%) foi verificada em Fernandes
Tourinho, Governador Valadares e
Tumiritinga. Dentre as espécies
identificadas, houve predomínio de M.
incognita (Kofoid & White, 1919)
Chitwood, 1949 (fenótipos I1 e, rara-
mente, I2) cuja incidência foi de 43%
nas amostras coletadas (Figura 2, Tabe-
la 2), e sua ocorrência só não foi detec-
tada nas amostras provenientes de En-
tre Folhas. Em Capitão Andrade,
Fernandes Tourinho, São José Acácio,
Sobrália e Tumiritinga, detectou-se ape-
nas M. incognita nos quiabeiros
amostrados, enquanto nos demais mu-
nicípios registrou-se, frequentemente, a
presença de duas ou mais espécies, in-
clusive com a ocorrência de populações
mistas numa mesma lavoura. M.
javanica (fenótipos J2 e J3) e M.
arenaria (Neal, 1889) Chitwood, 1949
(fenótipo A2) ocorreram em 17 e 12
amostras, respectivamente. A caracteri-
zação morfológica por meio da análise
de padrões perineais das populações re-
velou configurações típicas de M.
arenaria, M. incognita e M. javanica
(Eisenback, 1985). Embora, a configu-
ração perineal de uma das populações
de Vargem Alegre lembrasse aquela de
M. incognita, a identificação por meio
dos padrões isoenzimáticos, principal-
mente de esterase (EST), revelou tratar-
se de M. mayaguensis Rammah &
Hirschmann, 1988, expresso por M2
(Tabela 2).

O fenótipo de EST I1 de M. incognita
foi encontrado em todas as amostras nas
quais essa espécie ocorreu, com exceção
de Fernandes Tourinho, onde apenas o
fenótipo I2 foi identificado. Este fenótipo
(I2) teve uma distribuição mais restrita,
e foi detectado também em Alpercata e
Engo Caldas. As populações de M.
arenaria exibiram o fenótipo A2, mas M.
javanica foi identificada pelo fenótipo J3
em 16 das populações estudadas e pelo
menos freqüente, J2, na população de São
João Oriente.

RAL Oliveira et al.

Figura 1. Freqüência (%) de Meloidogyne spp. em setenta amostras de quiabeiro proveni-
entes de municípios produtores da região leste de Minas Gerais. [Alpercata (AL), Capitão
Andrade (CA), Caratinga (CR), Engenheiro Caldas (EC), Entre Folhas (EF), Fernandes
Tourinho (FT), Governador Valadares (GV), Iapú (IA), São João do Oriente (SJ), São José
do Acácio (SS), Sobrália (SO), Tumiritinga (TU), Ubaporanga (UB), Vargem Alegre (VA)]
(Frequency (%) of Meloidogyne spp. of seventy okra samples obtained in the producing
counties of eastern Minas Gerais State. [Alpercata (AL), Capitão Andrade (CA), Caratinga
(CR), Engenheiro Caldas (EC), Entre Folhas (EF), Fernandes Tourinho (FT), Governador
Valadares (GV), Iapú (IA), São João do Oriente (SJ), São José do Acácio (SS), Sobrália
(SO), Tumiritinga (TU), Ubaporanga (UB), Vargem Alegre (VA)]). Viçosa, UFV, 2006.

Figura 2. Freqüência de espécies de Meloidogyne em amostras de quiabeiro provenientes de
municípios produtores da região leste de Minas Gerais: M. incognita (Mi), M. javanica (Mj), M.
arenaria (Ma) e M. mayaguensis (Mm). [Alpercata (AL), Capitão Andrade (CA), Caratinga
(CR), Engenheiro Caldas (EC), Entre Folhas (EF), Fernandes Tourinho (FT), Governador Valadares
(GV), Iapú (IA), São João do Oriente (SJ), São José do Acácio (SS), Sobrália (SO), Tumiritinga
(TU), Ubaporanga (UB), Vargem Alegre (VA)] (Frequency of Meloidogyne species in okra samples
obtained in the producing counties of eastern Minas Gerais State: M. incognita (Mi), M. javanica
(Mj), M. arenaria (Ma) e M. mayaguensis (Mm). [Alpercata (AL), Capitão Andrade (CA),
Caratinga (CR), Engenheiro Caldas (EC), Entre Folhas (EF), Fernandes Tourinho (FT), Gover-
nador Valadares (GV), Iapú (IA), São João do Oriente (SJ), São José do Acácio (SS), Sobrália
(SO), Tumiritinga (TU), Ubaporanga (UB), Vargem Alegre (VA)]. Viçosa, UFV, 2006.



91Hortic. bras., v. 25, n. 1, jan.-mar. 2007

A análise pela configuração perineal
resultou em padrões similares aos típi-
cos para as espécies identificadas, isto
é M. arenaria, M. incognita e M.
javanica.

Os fenótipos de esterases encontra-
dos nestas populações foram aqueles
comumente encontrados para tais espé-
cies. Uma exceção foi o fenótipo J2 de
M. javanica, que embora já seja relata-
do em tomateiro e na cultura da soja
(Carneiro, et al., 2000, Castro et al.,
2003) é encontrado mais raramente nos
solos brasileiros. Ainda que tenha havi-
do uma correspondência entre as confi-
gurações perineais e os perfis
eletroforéticos, uma das populações pro-
venientes do município de Vargem Ale-
gre exibiu configuração semelhante à de
M. incognita, mas apresentou o fenótipo
de esterase diferente daqueles I1 ou I2
exibidos por fêmeas desta espécie (Oli-
veira et al., 2006). O presente fenótipo,
M2 (VS1–S1), foi típico de M.
mayaguensis. Essa espécie foi relatada
pela primeira vez em 2001 no Brasil, em
goiabeira (PE e BA) (Carneiro et al.,
2001). Posteriormente, foi também en-
contrado no Rio de Janeiro, Rio Grande
do Norte, Ceará e Santa Catarina (Tor-
res et al., 2004; Gomes, 2006). Esse
nematóide tem sido encontrado em ou-
tros países como Cuba, Senegal, USA,
França, Malawi, Trinidade-Tobago,
Guadalupe, Martinica e outros, onde tem
infectado várias plantas como Apium
graveolens, Beta vulgaris, Brassica
oleracea var. botrytis, Canavalia
ensiformis, Capsicum annuum, Citrullus
lanatus, Coffea arabica, Cucumis melo,
Cucurbita moschata , Glycine max,
Lycopersicon esculentum, Nicotiana
tabacum, Phaseolus vulgaris,
Petroselynum crispum, Psidium guava,
Solanum tuberosum, S. melongena, e até
na planta daninha Bidens pilosa (Brito et
al., 2004; Carneiro et al., 2004, 2003,
Torres et al., 2004). Brito et al. (2004)
relataram também a ocorrência desta es-
pécie em várias plantas ornamentais, in-
clusive em uma malvácea (Hibiscus sp.).

A ocorrência de M. mayaguensis em
Vargem Alegre constitui-se no primeiro
relato desta espécie no Estado de Minas
Gerais. Não se sabe ainda qual o impacto
da ocorrência desta espécie em Minas
Gerais. A julgar pela cultura da goiaba

no Vale do São Francisco, pode-se es-
perar por perdas na produção desta
olerícola e até pelo abandono das áreas
cultivadas com o quiabeiro (Carneiro et
al. 2001). Historicamente, essa região
contribuiu grandemente para o abaste-
cimento da Ceasa, MG, e hoje se obser-
va uma redução de 42% na produção de
quiabo no município de Alpercata, um
dos maiores produtores da região há seis
anos. Um dos grandes responsáveis por
essas mudanças foram os nematóides
das galhas (Silva MB, UNIVALE, co-
municação pessoal), e com a presença
de uma nova espécie na região, medi-
das de contenção de sua disseminação
devem ser implementadas a fim de evi-
tar maiores prejuízos aos produtores. À
semelhança de outras espécies dos
nematóides das galhas, sua dissemina-
ção pode ocorrer pelo uso de máquinas
e implementos agrícolas na área infes-
tada e pela água das chuvas e, ou, de
irrigação. Assim, evitar que a águas de
chuva e de irrigação atravessem as
reboleiras infestadas e realizar a limpe-
za do maquinário são práticas que po-
dem impedir que o patógeno se espalhe
rapidamente.

Se a identificação desta população
fosse realizada com base apenas na con-
figuração perineal, a diagnose teria sido
errônea, uma vez que o fenótipo de EST,

o M2, confirmou tratar-se de M
mayaguensis. Desde o século passado,
a configuração perineal vem sendo usa-
da como a principal característica
taxonômica na identificação de espécies
de Meloidogyne, mas a tendência atual
é usá-la apenas para dirimir dúvidas re-
manescentes de outras técnicas. O
crescente número de espécies descritas
no gênero e o fato da configuração
perineal requerer uma análise subjetiva
estimularam a busca de uma
metodologia de identificação mais ade-
quada e contribuíram para implementar
o uso da eletroforese de isoenzimas. Um
exemplo da subjetividade e da baixa
confiabilidade desta característica é a
recente descrição de M. paranaensis
Carneiro, Carneiro, Abrantes, Santos &
Almeida, 1996. Após sua detecção em
1996, essa população foi reavaliada e
descrita como uma espécie nova, com
base nos estudos morfológicos e
morfométricos, na resposta de hospedei-
ros diferenciadores e, principalmente, no
fenótipo de esterase (Carneiro et al.,
1996). De forma semelhante, na região
do Vale do São Francisco, as primeiras
populações provenientes de goiabeira a
serem estudadas foram identificadas
como M. incognita (Carneiro et al.,
2001). Estas só foram reconhecidas
como M. mayaguensis após a análise dos

Nematofauna associada à cultura do quiabo na região leste de Minas Gerais

1MA = Meloidogyne arenaria, MI = M. incognita, MJ = M. javanica, MM = M. mayaguensis

Tabela 2. Fenótipos de esterase (EST) detectados nas populações de Meloidogyne spp. pro-
venientes das amostras de quiabeiros coletadas em municípios produtores da região leste de
Minas Gerais (Estherase fenotypes (EST) detected on the Meloidogyne spp. populations
obtained from okra samples collected in the producing counties of eastern Minas Gerais
State). Viçosa, UFV, 2006.
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perfis isoenzimáticos. Segundo Brito et
al. (2004), provavelmente as populações
de M. mayaguensis já estivessem pre-
sentes na Flórida nas áreas de produção
de olerícolas e ornamentais, mas somen-
te com a utilização da eletroforese de
isoenzimas na identificação de espécies
de Meloidogyne é que se reconheceu a
sua identidade.

Espécies novas de Meloidogyne fo-
ram descritas erroneamente no passado,
por considerar que pequenas variações
morfológicas, inclusive na configuração
perineal, eram suficientes para caracte-
rizar uma nova espécie. Sabe-se, atual-
mente, que essas variações são
comumente apresentadas por esses
nematóides e constituem a chamada
variabilidade intraespecífica
(Eisenback, 1985). Várias dessas espé-
cies, indevidamente identificadas, foram
alocadas como sinonímias de espécies
bem caracterizadas, como M. acrita
(Chitwood, 1949) Esser, Perry & Taylor,
1976, dentre outras, que foi considera-
da sinonímia de M. incognita. Assim,
ao descrever uma espécie, as caracte-
rísticas morfológicas devem ser anali-
sadas em elevado número de espécimes,
visando detectar a amplitude de varia-
ção em cada uma dessas características.
Desta forma, espera-se minimizar erros
quanto ao enquadramento da população
em uma espécie já conhecida, ou elegê-
la como uma espécie nova.

A ocorrência de mais de um fenótipo
para uma mesma enzima já é conhecida
em outras espécies de Meloidogyne.
Embora no presente trabalho só se te-
nha encontrado M. arenaria fenótipo
A2, esta espécie apresenta fenótipos
com 1, 2 e 3 bandas, chamadas A1, A2
e A3, respectivamente (Esbenshade &
Triantaphyllou, 1985). Enzimaticamen-
te, M. incognita era identificada apenas
pelo fenótipo I1 para EST, até que em
1992, um fenótipo diferente foi descri-
to. Esse foi chamado I2 e apresenta duas
bandas com Rm 1,00 e 1,12 (Santos &
Triantaphyllou, 1992; Carneiro et al.,
1996). Contudo, ainda são escassas as
informações acerca da variabilidade
isoenzimática dentro das espécies de
Meloidogyne, pois a eletroforese de
isoenzimas ainda não é usada na rotina
dos laboratórios. Com a implementação
desses estudos, novos fenótipos de EST

serão descobertos, e a identificação de
espécies se tornará menos subjetiva e
mais segura.

As populações de M. mayaguensis
encontradas nas várias áreas de produ-
ção brasileiras geralmente exibiram o
fenótipo N1a, mas a população do quia-
beiro de MG mostrou o fenótipo N3 para
MDH, o que não constitui fato inédito,
pois a população original deste
nematóide, bem como algumas popula-
ções da Flórida, também o apresenta-
ram (Brito et al., 2004). M. mayaguensis
de MG apresentou o fenótipo N3 para a
enzima GOT e o N2 para SOD, também
encontrados nas populações estudadas
por Carneiro et al. (2000).

Dentre os nove gêneros de
fitonematóides encontrados em associ-
ação com o quiabeiro, cultivado nos 14
principais municípios produtores da re-
gião leste de Minas Gerais, Meloidogyne
se destacou pela sua ampla distribuição.
As espécies M. arenaria (fenótipo A2
para EST), M. incognita (fenótipos I1 e
I2) e M. javanica (fenótipos J2 e J3)
prevaleceram nas áreas de cultivo como
espécie única ou em mistura. M.
mayaguensis teve sua ocorrência regis-
trada pela primeira vez em MG. Esta
apresentou o fenótipo M2 para esterase,
N3 para malato desidrogenase, N2 para
superóxido dismutase e N3 para
glutamato-oxaloacetato transaminase.
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No Brasil, a produção de morango
(Fragaria x ananassa Duch.)

concentra-se, principalmente, nos esta-
dos de Minas Gerais, Rio Grande do Sul,
São Paulo, Paraná e Distrito Federal. Es-
tima-se que a área cultivada seja de
3.500 hectares, visando atender o mer-
cado in natura e a industrialização
(Pagot & Hoffmann, 2003).

No Rio Grande do Sul, quando ini-
ciou o cultivo do morangueiro, a pro-
dutividade média era muito pequena
(aproximadamente 3 t ha-1). A partir dos
anos 80, com a utilização de novas
tecnologias, principalmente cultivares
mais adaptadas, a produtividade passou
para aproximadamente 20 t ha-1.

ANTUNES OT; CALVETE EO; ROCHA HC; NIENOW AA; CECCHETTI D; RIVA E; MARAN RE. 2007. Produção de cultivares de morangueiro
polinizadas pela abelha jataí em ambiente protegido. Horticultura Brasileira 25: 094-099.

Produção de cultivares de morangueiro polinizadas pela abelha jataí em
ambiente protegido1

Odirce Teixeira Antunes2; Eunice Oliveira Calvete3; Hélio Carlos Rocha3; Alexandre Augusto Nienow3;
Dileta Cecchetti3; Ezequiel Riva3; Ricardo Eoclides Maran3

2Escola Agrotécnica Federal de Sertão, C. Postal 21, 99170-000 Sertão-RS; ³Fac. de Agronomia e Medicina Veterinária (FAMV) da UPF,
C. Postal 611, 99001-070 Passo Fundo-RS; E-mail: odirce@eafsertao.gov.br; calveteu@upf.br

Atualmente, podem ser obtidos até 60-
70 t ha-1, dependendo da tecnologia
empregada (Pagot & Hoffmann, 2003).

A utilização do ambiente protegido
na cultura do morangueiro proporciona
uma série de vantagens, destacando-se a
proteção da cultura contra ventos, grani-
zo, chuvas, geadas, baixas temperaturas
e menor ataque de pragas e doenças.

Com relação ao rendimento do mo-
rangueiro em ambiente protegido,
Schwengber et al. (1996) constataram
evidente superioridade das cultivares
Chandler e Sequóia nessa condição,
comparadas com o cultivo a campo. O
ambiente protegido proporcionou exce-
lente produtividade e qualidade dos fru-

tos, e condições ambientais adequadas.
Duarte Filho et al. (2004) observaram
que o cultivo protegido favoreceu a pre-
cocidade em diferentes cultivares (Cam-
pinas, Cigaline, Cireine, Cidaly e
Cigoulette). De uma maneira geral, o
ambiente protegido proporciona melho-
res condições ao desenvolvimento da
planta, aumento da frutificação e da pro-
dução comercial, conferindo maior pro-
teção aos frutos, diminuindo a ocorrên-
cia de frutos danificados.

Segundo Brazanti (1989), a maioria
das cultivares comerciais de moranguei-
ro possuem flores hermafroditas
dicogâmicas, ou seja, não há coincidên-
cia da liberação do pólen com a

1 Parte da dissertação do primeiro autor apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Agronomia da FAM/UPF, para obtenção do título de Mestre em
Agronomia, área de concentração em Produção Vegetal.

RESUMO
A cultura do morangueiro, tradicionalmente produzida a cam-

po, teve seu sistema de cultivo modificado, sendo hoje produzido
também em ambientes protegidos. Essa tecnologia pode, porém,
ocasionar a produção de frutos deformados, devido à polinização
entomófila insuficiente. O objetivo deste trabalho foi avaliar a pro-
dutividade dos frutos de morangueiro em ambiente protegido, utili-
zando a abelha jataí como agente polinizador. Foram avaliadas qua-
tro cultivares de morangueiro (Oso Grande, Tudla, Chandler e Dover),
na ausência e presença de duas e quatro colméias da Tetragonisca
angustula (abelha sem ferrão Jataí). Os tratamentos constituíram um
fatorial 4 x 3, dispostos em um delineamento completamente
casualizado, com sete repetições e 6 plantas úteis por parcela. Os
rendimentos obtidos nas cvs. Oso Grande, Tudla e Chandler demons-
tram que a presença da abelha jataí na polinização em ambiente pro-
tegido contribui para o aumento da produtividade. A cv. Dover é a
que se mostrou menos dependente de agentes polinizadores. A pre-
sença de abelhas eleva a porcentagem de frutos comerciáveis. A re-
comendação é da utilização de quatro colméias de Tetragonisca
angustula para cada 170 m2 de área protegida.

Palavras-chave: Fragaria x ananassa Duch., Tetragonisca
angustula, componentes do rendimento, produtividade, polinização.

ABSTRACT
Yield of strawberry cultivars polinized by jatai bees under

protected environment

Strawberry, which used to be typically grown in field conditions,
had the growth system changed to be produced under protected
environment. However, the harvested fruits in this system may show
a certain deformation due to the insects pollination’s deficit. In this
work the strawberry yield was evaluated under protected cultivation,
using stinglees bees (Meliponinae) Jatai as a pollination agent. Four
strawberry cultivars (Oso Grande, Tudla, Chandler, and Dover) were
evaluated in the presence of Tetragonisca angustula L. (Jatai bee),
using two, four, and no beehives. A completely randomized design
in a 4 x 3 factorial scheme with seven replications and six plants per
plot was used. The yield of Oso Grande, Tudla, and Chandler cultivars
increased in the presence of Jataí beehives, in pollination in protected
culture. The Dover cultivar is not dependent of pollination agent.
Under protected cultivation the presence of Jatai beehives is
indispensable for the marketable production of strawberry fruits. A
density of four beehives with 170 m² of protected area is
recommended.

Keywords: Fragaria X ananassa Duch., Tetragonisca angustula,
yield components, productivity, pollination.

(Recebido para publicação em 5 de fevereiro de 2006; aceito em 20 de março de 2007)
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receptividade do estigma, necessitando
de fecundação cruzada. Portanto, para
produzir frutos de qualidade, necessitam
de uma perfeita polinização das flores,
possível na presença de agentes
polinizadores, principalmente insetos e
o vento.

Segundo vários autores (Godoy,
1998; Malagodi-Braga & Kleinert,
2000; Nogueira-Couto, 2000), o culti-
vo do morangueiro em ambiente prote-
gido sofre prejuízos na polinização de-
vido à ausência de insetos polinizadores,
resultando em imperfeita fertilização do
óvulo, o que diminui a produção de
hormônios (principalmente auxinas) que
provocam o crescimento da área do re-
ceptáculo, próxima ao aquênio desen-
volvido, contribuindo para deformações
nos frutos. Diante dessa situação, paí-
ses como o Japão, que produzem inten-
sivamente em ambiente protegido, têm
grande demanda por insetos
polinizadores. Diversas espécies de
meliponíneos (Apidae, Meliponinae)
vêm sendo introduzidas e avaliadas para
a polinização de plantas cultivadas em
estufas (Amano et al., 2000 apud
Malagodi-Braga, 2002). Na cultura do
morangueiro, Kakutani et al. (1993)
verificaram que algumas espécies de
meliponíneos foram tão eficientes na
polinização quanto a Apis mellifera.

Em trabalhos realizados visando a
polinização do morangueiro em ambien-
te protegido, Braga (2001) concluiu que
a abelha jataí se adaptou bem às condi-
ções da cultura, à temperatura e à umi-
dade relativa do ar no interior da estufa,
assim como à quantidade limitada de
alimento. Godoy & Barros (2004a) ve-
rificaram que a polinização entomófila
foi muito eficiente, aumentando o índi-
ce de frutos comerciáveis e diminuindo
o de frutos defeituosos. Calvete et al.
(2003) avaliaram duas cultivares de
morangueiro (Oso Grande e Tudla) em
ambiente protegido, utilizando a abelha
jataí (Tetragonisca angustula L.) como
polinizadora. Constataram que a presen-
ça desta abelha apresentou efeito posi-
tivo em todas as variáveis estudadas
(frutos comerciáveis e defeituosos, peso
médio, número total de frutos e produ-
tividade), quando comparados com a
testemunha (ausência de abelha), não
diferindo as cultivares entre si.

O objetivo deste trabalho foi deter-
minar o efeito da abelha jataí
(Tetragonisca angustula L.) como agen-
te polinizador sobre a produtividade de
frutos de quatro cultivares de moran-
gueiro em ambiente protegido.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado de 05/
05 a 23/12/03, e de 06/05 a 20/12/04,
em ambiente protegido, no Setor de
Horticultura da Universidade de Passo
Fundo em Passo Fundo, RS, cujas co-
ordenadas geográficas são: latitude
28º15’41" S; longitude 52º24’45" W e
altitude média de 709 m.

O ambiente protegido utilizado foi
do tipo estufa plástica, construída em
aço galvanizado, com teto semicircular
e área de 510 m², coberta com filme de
polietileno de baixa densidade (PEBD)
de 150 µm de espessura, dotado de
aditivo anti-ultravioleta e anti-
gotejamento. A parte interna da estufa
foi dividida em três compartimentos de
170 m² com tela tipo clarite®.

As laterais apresentavam uma tela
clarite® fixa para evitar a entrada de
insetos e uma móvel, de PEBD, para
promover a ventilação. A estufa foi
mantida completamente fechada durante
a noite e aberta lateralmente durante o
dia. O sistema de abertura e fechamen-
to foi automatizado (controle de tempe-
ratura do ar com 20°C). Em dias de chu-
va, ventos fortes, com temperatura do
ar baixa e/ou com elevada umidade re-
lativa do ar no ambiente externo, man-
teve-se a estufa total ou parcialmente
fechada.

Foram avaliadas quatro cultivares de
morangueiro (Oso Grande, Tudla,
Chandler e Dover), na ausência e pre-
sença de duas e quatro colméias da
Tetragonisca angustula (abelha sem fer-
rão Jataí). Os tratamentos constituíram
um fatorial 4 x 3, dispostos em um deli-
neamento inteiramente casualizado,
com sete repetições e 20 plantas por
parcela, sendo consideradas 6 plantas
úteis.

As mudas de morangueiro, oriundas
da cultura de meristema in vitro, foram
transplantadas nos dias 05/05/03 e 06/
05/04, no espaçamento 0,30 m x 0,30

m, totalizando no experimento 1680
plantas.

Um mês após o transplante, as par-
celas foram cobertas com filme de
polietileno preto de 50 µm de espessura
(mulching). Também foi utilizado resí-
duo de serragem vegetal (maravalha)
nos passeios.

As colméias de abelha jataí foram
introduzidas na estufa em 04/07/03 e em
19/07/04, quando 50% das plantas apre-
sentavam, no mínimo, uma flor por
planta. Em duas oportunidades, por um
período de 10 dias, as colméias foram
retiradas para a aplicação de agrotóxicos
no controle de pragas e doenças. As
plantas foram pulverizadas com os se-
guintes produtos: Folpet, Tebuconazole,
Difenoconazole e Tiofatanato Metílico
para o controle de Micosferela
(Mycosphaerella fragariae (Tul.)
Lindau); Enxofre e Benomil para o con-
trole de oídio (Sphaerotheca macularis);
Chlorfenatyr e Abamectin para o con-
trole de ácaro-rajado (Tetranychus
urticae); e Dimethoate para o controle
de pulgões (Capitophorus fragaefolii;
Cerosipha forbesi), misturados com
espalhante adesivo Silwet L-77 e/ou
Tuwin.

A irrigação foi realizada por um sis-
tema de gotejamento localizado, com-
posto por mangueiras fixas e por
gotejadores espaçados em 30 cm. Uma
vez por semana era realizada a
fertirrigação. A fórmula foi calculada a
partir daquela sugerida por Andriolo
(1999), e constou da seguinte recomen-
dação de fertilizantes em g planta-1 se-
mana-1: 0,942 de nitrato de potássio; 1,46
de nitrato de cálcio; 0,348 de
superfosfato simples; 0,668 de sulfato
de magnésio; 0,15 de solução de micro-
nutrientes; e 0,03 de quelato de ferro.
Esses produtos foram dissolvidos, ini-
cialmente, em 50 L de água e após mis-
turados em 300 L de água, quando en-
tão se efetuou a fertirrigação. De ma-
neira sistemática, através de
condutivímetro, foi medida periodica-
mente a condutividade elétrica (EC) da
fertirrigação. Esta foi mantida em 1,3
mS cm-1 na fase de crescimento
vegetativo, 1,7 mS cm-1 durante o
florescimento e 1,3 mS cm-1 durante o
período de colheita (Costa & Grassi Fi-
lho, 1999).

Produção de cultivares de morangueiro polinizadas pela abelha jataí em ambiente protegido



96 Hortic. bras., v. 25, n. 1, jan.-mar. 2007

Foram avaliadas, nas safras 2003 e
2004, as variáveis número de frutos e
massa fresca por planta, e a porcenta-
gem de frutos comerciáveis. Na safra

2004, o número de visitas das abelhas à
flor por hora foi também analisado. Fo-
ram considerados frutos comerciáveis
aqueles com massa superior a 6 g, des-

providos de qualquer injúria ou defei-
tos. As colheitas foram realizadas quan-
do os frutos apresentavam 75 a 100%
da superfície vermelha.

O número de abelhas na visitação
das flores foi avaliado em duas datas:
05 e 07/10/04. O monitoramento foi rea-
lizado na fase de floração em que 50%
das parcelas estavam com flores, e com-
preendeu o período entre as 8:00 horas
e 18:00 horas, em cada dia, durante 30
minutos a cada hora.

Os resultados obtidos foram subme-
tidos à análise de variância pelo teste F
e as diferenças entre médias compara-
das pelo teste de Tukey a 5% de
significância. O número de visitas às
flores pelas abelhas foi comparado pelo
teste T.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O número de visitas realizadas pe-
las abelhas jataí nas flores do moran-
gueiro (Tabela 1) não diferiu entre as
quatro cultivares, para o mesmo núme-
ro de colméias. Porém, maior número
de visitas ocorreu com quatro colméias
(em média 17 visitas flor-1 hora-1), redu-
zindo para 3,8 visitas flor-1 hora-1, em
média, com duas colméias. Em torno das
14 horas foi observado o maior número
de visitas, ou seja, em média 35,2 visi-
tas flor-1 hora-1, submetidas a uma den-
sidade de quatro colméias. Com duas
colméias o número foi reduzido para 8,4
visitas flor-1 hora-1.

Crane & Walker (1984), apud
Malagodi-Braga (2002), recomendam a
polinização por saturação, isto é, o au-
mento da densidade de abelhas pela in-
trodução de colméias, tornando-as abun-
dantes o suficiente para que haja de 16
a 25 visitas por flor. Porém, não há uma
recomendação geral quanto à quantida-
de de colméias a serem utilizadas, em
função das variações entre as próprias
cultivares e as condições locais. Outro
aspecto a ser destacado é que as colméias
devem estar próximas à cultura, pois não
é esperado que as abelhas voem de lon-
gas distâncias para o morangueiro, uma
vez que as suas flores são pouco atrati-
vas em relação a outras floradas. Já
Malagodi-Braga (2002) cita que uma
colônia de Tetragonisca angustula, em
uma estufa com 200 m², com aproxima-
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Figura 1. Presença da abelha jataí (Tetragonisca angustula L.) na flor de morangueiro (a) e
produção de frutos comerciáveis, na presença de quatro colméias (b), e defeituosos, na au-
sência de abelhas (c) (Presence of the jataí (Tetragonisca angustula L.) bee on strawberry
flowers and commercial fruits yield, on the presence of four honey-comb (b), and damaged,
on the absence of bees (c)). Passo Fundo/RS, FAMV, 2004.

1Médias seguidas da mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem
entre si pelo teste T. 2Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem
entre si pelo teste de Tukey a 5 % de significância (1Means followed by same head letter in
the line and little letter in the column did not differ through Tukey test. 2Means followed by
same little letter in the column did not differ through Tukey test, 5% probability).

Tabela 1. Número de visitas por hora de abelhas jataí (Tetragonisca angustula L.) à flor de
quatro cultivares de morangueiro, na safra 2004, e porcentagem de frutos comerciáveis, nas
safras 2003 e 2004, em função da densidade de colméias (Number of visits per hour of the
jataí bee (Tetragonisca angustula L.) to the flowers of four strawberry cultivars, harvest
2004 and, percentage of commercial fruits, harvest 2003 and 2004, as a result of honey-
combs density). Passo Fundo/RS, FAMV.
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damente 1500 plantas, foi adequada à
polinização e produção de frutos de
morangueiro da cv. Oso Grande e Sweet
Charlie.

Rodrigues (1997), apud Passos &
Pires (1999), recomendam o emprego
de duas colméias de Apis mellifera por
hectare para a boa formação do fruto de
morangueiro. Já Chagnon et al. (1993)
afirmam que altas taxas de polinização
(85 %) em morangueiro podem ser ob-
tidas após a terceira visita, independen-
te do inseto que visitar a flor. Ressaltam
que as abelhas Apis visitam principal-
mente a região apical do receptáculo e
as abelhas indígenas a região basal e
próxima aos estames.

A porcentagem de frutos
comerciáveis (Tabela 1 e Figura 1), em
2003, teve um acréscimo médio, em re-
lação à testemunha, de 20,6% com duas
colméias e de 37,9% com quatro col-
méias. Em 2004, o acréscimo em rela-
ção à testemunha foi de 8,8% com duas
colméias, e de 18,9% com quatro col-
méias. Estes resultados concordam com
Braga (2001), que relatou a redução do
número de frutos deformados de 85%
para 5%, com a polinização da abelha
jataí. Godoy & Barros (2004b) concluí-
ram que a polinização entomófila de-
sempenha papel importante na cultura
do morangueiro, aumentando o índice
de frutos comerciais em 14,9% e dimi-
nuindo o de frutos defeituosos em
16,4%. Igualmente Sudzuki (1988) de-
monstrou que a polinização por abelhas
resulta em 20,7% de frutos defeituosos,
enquanto na ausência esse valor passa
para 48,6%.

A análise de variância demonstrou
que houve efeito significativo, na safra
2003, da interação cultivares x densida-
des de colméias para o número e massa
fresca de frutos por planta. Na safra
2004, para as mesmas variáveis, o efei-
to foi significativo de cultivares e de
densidades de colméias, de forma inde-
pendente (Tabelas 2 e 3).

O número médio de frutos por plan-
ta foi superior quando utilizado o agen-
te polinizador. Na safra 2003 (Tabela 2),
apenas a cv. Dover não diferiu no nú-
mero de frutos produzidos com ou na
ausência de colméias, demonstrando
menor dependência, entre as quatro cul-
tivares estudadas, da presença de agen-
tes polinizadores. Na ausência de abe-

lhas, a cultivar Dover proporcionou
maior número de frutos (93,3 frutos
planta-1), enquanto nas demais cultiva-
res a média foi de 62,1 frutos planta-1.
O uso de duas ou quatro colméias não
alterou o número de frutos de uma mes-
ma cultivar, mas na comparação entre
cultivares, as cvs. Dover e Chandler fo-
ram as que proporcionaram maior nú-
mero de frutos na presença de agentes
polinizadores, não diferindo entre si.

Na safra 2004, a cv. Dover foi nova-
mente a que produziu maior número de

frutos (média de 107,3 frutos planta-1),
seguida da cv. Chandler (média de 89,6
frutos planta-1). Independentemente da
cultivar, o uso de quatro colméias pro-
porcionou maior número de frutos, mas
não diferiu estatisticamente da testemu-
nha (Tabela 2). Esses resultados, possi-
velmente, devem-se à ocorrência de
doenças e pragas nas cultivares de mo-
rangueiro em ambiente protegido, acar-
retando perdas e com isso afetando o efei-
to da polinização. Por outro lado, pode
ter ocorrido diminuição no número de
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Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e de mesma letra minúscula na coluna,
não diferem entre si pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05) (1Means followed by same head letter in
the line and little letter in the column did not differ through Tukey test, 5% probability).

Tabela 2. Número de frutos por planta de quatro cultivares de morangueiro, em função da
densidade de colméias de abelha Jataí (Tetragonisca angustula L.), nas safras 2003 e 2004
(Number of fruits per plants of four strawberry cultivars, as a result of the density of jataí
bees (Tetragonisca angustula L.) on the harvests 2003 and 2004). Passo Fundo, RS, FAMV.

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e de mesma letra minúscula na coluna,
não diferem entre si pelo teste de Tukey (p £ 0,05) (1Means followed by same head letter in
the line and little letter in the column did not differ through Tukey test, 5% probability).

Tabela 3. Massa fresca de frutos por planta de quatro cultivares de morangueiro, em função
da densidade de colméias de abelha Jataí (Tetragonisca angustula L.), nas safras 2003 e
2004 (Fresh mass of fruits per plant of four strawberry cultivars, as a result of the density of
honey-comb of the jataí bee (Tetragonisca angustula L.), harvests 2003 and 2004). Passo
Fundo, RS, FAMV.
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abelhas dentro da colméia, pela diminui-
ção da alimentação, contribuindo assim
para diferir os valores obtidos com 4 col-
méias daqueles com 2 colméias.

Com ou sem agentes polinizadores,
é considerada elevada a produção de fru-
tos no presente trabalho, adotando o
espaçamento de 0,30 m x 0,30 m. Esta-
belecendo a comparação com outros
autores, verificamos, por exemplo, que
a cv. Chandler produziu de 62,5 a 97,6
frutos planta-1, considerando as duas
safras, superior ao obtido por
Schwengber et al. (1996), em Pelotas,
RS, em ambiente protegido, sem a in-
clusão de colméias, que obtiveram de
44,4 e 54,9 frutos planta-1, nos
espaçamentos de 0,30 m e 0,40 m, res-
pectivamente. Castro et al. (2003), em
Viçosa, MG, no sistema de cultivo or-
gânico a campo, também obtiveram
maior número de frutos na cv. Dover
(54,9 frutos planta-1), comparando com
as cvs. Campinas e Princesa Isabel, mas
inferior ao proporcionado por essa mes-
ma cultivar no presente trabalho, que
variou de 89,3 a 114,9 frutos planta-1,
considerando as safras 2003 e 2004.

Duarte Filho et al. (2004), em Cal-
das, MG, e São Bento do Sapucaí, SP,
em três ambientes de cultivo (estufa, céu
aberto e túnel baixo), testando sete cul-
tivares de morangueiro (Campinas,
Toyonoka, Seascape, Tudla, Camarosa,
Sweet Charlie e Oso Grande), alcança-
ram rendimentos na estufa de 20,5 fru-
tos planta-1, na cv. Oso Grande, e de 37,5
frutos planta-1 na cv. Tudla, inferiores
aos obtidos no trabalho, quando os ren-
dimentos da cv. Oso Grande variaram
de 51,9 a 72,9 frutos planta-1 e da cv.
Tudla de 52,8 a 77,8 frutos planta-1.

Já Malagodi-Braga (2002), com o
objetivo de avaliar a contribuição de
Tetragonisca angustula na polinização
e na produção da cv. Oso Grande de
morangueiro sob cultivo aberto (cam-
po) e fechado (estufa), obteve em am-
biente protegido 48 frutos planta-1, en-
quanto a média no presente trabalho foi
de 68,6 e 55,1 em 2003 e 2004, respec-
tivamente.

Houve efeito positivo da polinização
pela abelha jataí sobre a massa fresca
de frutos por planta nas safras 2003 e
2004 (Tabela 3). Na safra 2003, apenas
a cv. Dover proporcionou massa de fru-
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tos semelhante com ou sem a presença
de agentes polinizadores. A menor mas-
sa de frutos frescos foi obtida nas cvs.
Tudla e Chandler, na ausência de abe-
lhas. Na cv. Chandler, a diminuição de
quatro para duas colméias foi suficien-
te para reduzir significativamente a
massa fresca de frutos produzidos por
planta. Os resultados demonstram que
algumas cultivares são totalmente de-
pendentes da presença de polinizadores
em abundância para o aumento da mas-
sa fresca. A influência da presença de
insetos polinizadores foi verificado por
Sudzuki (1988), elevando o peso indi-
vidual de morangos de 6,7 g para 8,3 g.

Na safra 2004, independentemente
da cultivar, o uso de duas ou quatro col-
méias não diferiu entre si quanto a mas-
sa fresca de frutos produzidos por plan-
ta (Tabela 3), mas proporcionou incre-
mentos significativos em relação à tes-
temunha. Diversos autores (Free, 1968;
Moore, 1969; Chagnon et al., 1993;
Couto, 1996) demonstraram que a pro-
dução do morangueiro tem alta correla-
ção da polinização com o aumento ou
melhoria do peso, formato e tamanho
dos frutos. Entre as cultivares, Dover se
mostrou mais produtiva, e a Chandler
apresentou menor massa fresca de fru-
tos, não diferindo de Oso Grande.

A massa fresca de frutos por planta
foi, de modo geral, menor na safra 2004,
em relação a 2003 (Tabela 3), fato atri-
buído, provavelmente, à incidência e
dificuldades encontradas no controle do
ácaro-rajado (Tetranychus urticae) e do
oídio (Sphaerotheca macularis). A cv.
Dover foi a que apresentou maior esta-
bilidade de produção.

Os rendimentos alcançados no traba-
lho são superiores aos obtidos ou citados
por outros autores. No Rio Grande do Sul,
conforme Pagot & Hoffmann (2003), a
média de morangos produzidos se situa
entre 300 e 400 g de frutos planta-1.
Andriolo et al. (2002) observaram, em
cultivo sem solo, rendimentos para a cv.
Dover de 427,8 a 674,4 g planta-1. Conti
et al. (2002) obtiveram, em São Paulo,
rendimento com a cv. Dover de 475,6 g
planta-1, em ambiente natural.

Os rendimentos obtidos nas cvs. Oso
Grande, Tudla e Chandler demonstram
que a presença da abelha jataí na
polinização em ambiente protegido tem

significativa importância no aumento da
produtividade e contribui para o aumen-
to da porcentagem de frutos
comerciáveis. A cv. Dover é a que se
mostra menos dependente de agentes
polinizadores. Com base no aumento da
porcentagem de frutos comerciáveis, a
recomendação é da utilização de quatro
colméias de Tetragonisca angustula
para cada 170 m2 de área protegida para
as cultivares Oso Grande, Tudla e
Chandler.
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A cebola é uma das hortaliças mais
importantes e amplamente cultiva-

da no mundo, sendo produzidas anual-
mente cerca de 52 milhões de tonela-
das, avaliadas em seis bilhões de dóla-
res. No Brasil, o valor anual da produ-
ção alcança 200 milhões de dólares, sen-
do as principais regiões produtoras o Sul
e Sudeste.

O desempenho da cultura é condicio-
nado, em parte, pela adaptação da culti-
var às condições agroecológicas, sendo
o clima quente e seco favorável à cultu-
ra, bem como os solos de textura média
ou arenosos leves (Filgueira, 2003), con-

LEITE GLD; SÁ VGM; GUANABENS REM; COSTA CA; SILVA WS. 2007. Incidência de insetos e doenças em cultivares e populações de cebola.
Horticultura Brasileira 25: 100-102.

Incidência de insetos e doenças em cultivares e populações de cebola
Germano LD Leite; Veríssimo Gibran M de Sá; Rafael EM Guanabens; Candido A da Costa; Farley
Willian S Silva
UFMG, ICA, C. Postal 135, 39404-006 Montes Claros-MG; E-mail gldleite@ufmg.br

dições que ocorrem, por exemplo, no
Norte de Minas Gerais. Outros fatores,
como as doenças fúngicas, principal-
mente a queima-das-pontas causada por
Botrytis squamosa (J.C. Walker), a man-
cha-de-alternária causada por Alterna-
ria porri (Ellis) Cif. e o mal-de-sete-
voltas causado por Colletotrichum
gloeosporioides f.sp. cepae Penz, além
do ataque de insetos, especialmente do
tripes Thrips tabaci Lindeman, são im-
portantes na cultura, causando grandes
perdas na produção, podendo inclusive
inviabilizá-la (Agrios, 1988; Cardoso et
al., 1995; Kimati et al., 1997; Zambolim

et al., 2000; Gallo et al., 2002; Filgueira,
2003; Loges et al., 2004; Pedrosa et al.,
2004).

Este trabalho teve como objetivo
avaliar a incidência de tripes, queima-
das-pontas, mancha-de-alternária e mal-
de-sete-voltas em populações de cebo-
la, sob sistema convencional de cultivo
no Norte de Minas Gerais.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em
horta da UFMG, em Montes Claros-MG
(longitude 43º53’W, latitude 16º43’S e

RESUMO
A cebola é uma das hortaliças mais importantes no Brasil. Con-

tudo, é atacada por insetos e doenças, tais como Thrips tabaci
Lindeman, Botrytis squamosa, Alternaria porri e Colletotrichum
gloeosporioides f.sp. cepae. Este trabalho teve como objetivo ava-
liar a incidência de tripes, queima-das-pontas, mancha-de-alternaria
e mal-de-sete-voltas em oito populações elite do programa de me-
lhoramento genético de cebola da Embrapa (“CNPH 6415”, “CNPH
6074”, “CNPH 6244”, “CNPH 6400 Chata”, “CNPH 6400 Redon-
da”, “Valencianita” x “Aurora”, “Primavera” x “Pera Norte” e “Pera
Norte” x “Primavera”) e oito variedades comerciais (Granex 429,
BRS Cascata, Belém IPA 9, Crioula Alto Vale, Bola Precoce, Prima-
vera, Régia e 1015 Y). Em regiões de alta incidência de C.
gloeosporioides, os materiais recomendados são “CNPH 6415”,
“CNPH 6074” e “CNPH 6244”; de A. porri são “CNPH 6415”,
“CNPH 6074”, “CNPH 6244”, “BRS Cascata”, “Valencianita” x
“Aurora”, “Primavera” x “Pera Norte”, “Belém IPA 9”, “Bola Pre-
coce”, “Primavera” e “Régia”; e de T. tabaci são “CNPH 6415”,
“CNPH 6074”, “Granex 429”, “Bola Precoce”, “Primavera” e “Ré-
gia”. As populações “CNPH 6415” e “CNPH 6074” apresentam re-
sistência a esses três agentes etiológicos. Por outro lado, “CNPH
6400 Chata”, “CNPH 6400 Redonda” e “1015 Y” são suscetíveis a
C. gloeosporioides, A. porri e T. tabaci. Todos os materiais estuda-
dos sofrem ataque considerável de B. squamosa.

Palavras-chave: Allium cepa, Thrips tabaci, Alternaria porri,
Botrytis squamosa, Colletotrichum gloeosporioides.

ABSTRACT
Incidence of insects and diseases in onion cultivars and

populations

Onion (Allium cepa L.) is one of the most important vegetable
crops in Brazil. It is attacked by insects and diseases, such as Thrips
tabaci Lindeman (Thysanoptera: Thripidae), Botrytis squamosa (J.C.
Walker), Alternaria porri (Ellis) and Colletotrichum gloeosporioides
f.sp. cepae Penz. This work evaluated the incidence of thrips, onion
leaf blight, purple blotch, and smudge in eight elite populations of
the Embrapa’s onion breeding program (“CNPH 6415”, “CNPH
6074”, “CNPH 6244”, “CNPH 6400 Chata”, “CNPH 6400 Redonda”,
“Valencianita” x “Aurora”, “Primavera” x “Pera Norte” and “Pera
Norte” x “Primavera”) and eight commercial onion varieties
(“Granex 429”, “BRS Cascata”, “Belém IPA 9”, “Crioula Alto Vale”,
“Bola Precoce”, “Primavera”, “Régia” and “1015 Y”). In regions of
high incidence of C. gloeosporioides, the recommended materials
are “CNPH 6415”, “CNPH 6074” and “CNPH 6244”; “CNPH 6415”,
“CNPH 6074”, “CNPH 6244”, “BRS Cascata”, “Valencianita” x
“Aurora”, “Primavera” x “Pera Norte”, “Belém IPA 9”, “Bola
Precoce”, “Primavera” and “Régia” are recommended for A. porri
high incidence; and of T. tabaci are “CNPH 6415”, “CNPH 6074”,
“Granex 429”, “Bola Precoce”, “Primavera” and “Régia”. The onion
populations “CNPH 6415” and “CNPH 6074” are resistant to those
two diseases and thrips. On the other hand, “CNPH 6400 Chata”,
“CNPH 6400 Redonda” and “1015 Y” are susceptible to C.
gloeosporioides, A. porri and T. tabaci. All the studied materials
were considered susceptible to B. squamosa.

Keywords: Allium cepa, Thrips tabaci, Alternaria porri, Botrytis
squamosa, Colletotrichum gloeosporioides.

(Recebido para publicação em 31 de maio de 2006; aceito em 16 de março de 2007)



101Hortic. bras., v. 25, n. 1, jan.-mar. 2007

altitude 650 m), região de clima Aw (tro-
pical de savana, inverno seco e verão
chuvoso), de junho a outubro de 2004.

O delineamento experimental foi em
blocos casualizados com três repetições,
onde cada parcela consistiu de quatro
fileiras com 4 m de comprimento e 1,20
m de largura (unidade experimental de
4,80 m2), totalizando 230,4 m2 de área
total. A área útil foi de 1,80 m2 por par-
cela, constituída pelas duas fileiras cen-
trais e 3 m internos de cada uma. Os tra-
tamentos constituíram-se de oito popu-
lações do programa de melhoramento
genético de cebola da Embrapa: “CNPH
6415”, “CNPH 6074”, “CNPH 6244”,
“CNPH 6400 Chata”, “CNPH 6400
Redonda”, “Valencianita” x “Aurora”,
“Primavera” x “Pera Norte” e “Pera
Norte” x “Primavera” e oito variedades:
Granex 429, BRS Cascata, Belém IPA
9, Crioula Alto Vale, Bola Precoce, Pri-
mavera, Régia e 1015 Y. O transplantio
das mudas foi realizado 45 dias após a
semeadura, em espaçamento de 20 x 7
cm com irrigação por micro-aspersão.
A partir desse período iniciaram-se as
avaliações. A adubação foi a recomen-
dada por Filgueira (2003). Não foram
utilizados defensivos agrícolas.

Avaliou-se semanalmente, do
transplantio até a colheita, por meio de
contagem direta, o número de tripes pre-
sentes na bainha da primeira folha ex-
pandida de dez plantas/parcela, adaptan-
do as metodologias de outros autores
(Edelson et al., 1986; Shelton et al.,
1987; Domiciano et al., 1993; Gonçal-
ves, 1997). Nessas mesmas amostras
(dez plantas/parcela) foram também
avaliadas a presença ou ausência (vi-
sualmente) de lesões causadas por man-
cha-de-alternária, mal-de-sete-voltas e
queima-das-pontas (Leite et al., 2004).

Os dados foram submetidos à análi-
se de variância e teste de média de Scott-
Knott e correlação de Pearson, todos a
5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Considerando o ciclo completo da cul-
tura, observou-se, em média, maior núme-
ro de ninfas de tripes em “CNPH 6244”,
“BRS Cascata”, “Valencianita” x “Auro-
ra”, “Primavera” x “Pera Norte”, “Pera
Norte” x “Primavera”, “Belém IPA 9”,
“CNPH 6400 Chata”, “CNPH 6400 Re-
donda”, “Crioula Alto Vale” e “1015 Y”

(2,97/folha) comparado com as demais
(1,38/folha) (Tabela 1). Somente a partir
do mês de setembro foi possível discrimi-
nar os diferentes materiais de cebola em
estudo, quando notou-se maior ataque de
ninfas dessa praga em “CNPH 6244”,
“CNPH 6400 Chata”, “CNPH 6400 Re-
donda” e “1015 Y” (média de 5,84/folha)
(Tabela 1). Os materiais de cebola mais vi-
sitados por adultos de tripes, considerando
o ciclo completo da cultura, foram “Granex
429”, “CNPH 6244”, “Valencianita” x
“Aurora”, “Primavera” x “Pera Norte”,
“Belém IPA 9”, “CNPH 6400 Chata”,
“Crioula Alto Vale” e “1015 Y” (média de
0,63/folha). Considerando a população de
tripes como um todo (ninfas + adultos) e o
ciclo completo da cultura, os materiais mais
atacados foram “CNPH 6244”, “BRS Cas-
cata”, “Valencianita” x “Aurora”, “Prima-
vera” x “Pera Norte”, “Pera Norte” x “Pri-
mavera”, “Belém IPA 9”, “CNPH 6400
Chata”, “CNPH 6400 Redonda”, “Crioula
Alto Vale” e “1015 Y” (3,54 insetos/folha).

Gonçalves et al. (1997) observaram
altas infestações de tripes a partir de
outubro nas variedades Baia Periforme,
Jubileu, EMPASC 351 Seleção Crioula
e Norte 14. Já Loges et al. (2004) rela-

Incidência de insetos e doenças em cultivares e populações de cebola

Tabela 1. Número de ninfas, de adultos e total de tripes/folha, queima-das-pontas, mal-das-sete-voltas e mancha-de-alternária em oito
populações e oito variedades de cebola (Number of nymphs, of adults and total number of trips/leaf, tip-burn, seven curls and purple blotch
of eight populations and eight varieties of onion). Montes Claros-MG, UFMG, 2004.

As médias seguidas pela mesma letra não diferem, entre si, pelo teste de média de Scott-Knott (P < 0,05). n.s. = não significativo pelo teste
F (P < 0,05) (Means followed by the same letters did not differ from each other by the Scott-Knott test, P<0.05).
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taram que a cultivar Duquesa e os hí-
bridos Dessex e Granex Ouro foram
moderadamente resistentes a essa pra-
ga. Leite et al. (2004) notaram maior
número de tripes na cultivar Crioula Alto
Vale, seguida por Aurora, CNPH 6400,
Conquista, Serrana, Primavera, Vale-
Ouro IPA 11, Franciscana IPA 10 e
Piraouro, destacando a “Franciscana IPA
10” como a mais resistente.

Observou-se incremento populacional
de tripes em todos os materiais a partir de
julho, principalmente nos meses de setem-
bro e outubro. Provavelmente esse fato se
deva ao aumento de temperatura média do
ar e redução da umidade relativa do ar, já
que as mesmas correlacionaram significa-
tivamente com a população de tripes (r =
0,92 e r = -0,90 respectivamente). Lall &
Singh (1968), Gonçalves et al. (1997) e
Leite et al. (2004) relataram que o aumen-
to da temperatura e a queda da umidade
relativa do ar favoreceram T. tabaci em
cebola. Por sua vez, irrigações constantes,
como do presente trabalho, apresentam
efeito adverso a esta praga (Kannan &
Mohamed, 2001).

As cultivares precoces, plantadas em
geral em julho, sofrem maiores
infestações de tripes no final do ciclo da
cultura, quando está se completando a
formação dos bulbos, em geral em outu-
bro (Lorini & Dezordi, 1990). Nessa fase,
o ataque do tripes pode até ser benéfico
por favorecer o envelhecimento das fo-
lhas e promover a cura dos bulbos
(Shelton et al., 1987). Portanto, as per-
das com essa praga serão menores (Lorini
& Dezordi, 1990). A população de tripes
atingiu o nível de controle (3 tripes/fo-
lha) (Shelton et al., 1987) em quase to-
das as linhagens e cultivares deste pre-
sente estudo no mês de setembro, contu-
do, já na fase final da maioria delas. Dessa
forma, justifica-se o controle químico, em
futuras lavouras, apenas para aquelas que
terminarem o ciclo no mês de outubro.

As lesões ocasionadas por tripes
podem favorecer a incidência de man-
cha-de-alternária e a queima-das-pon-
tas, como relatado por Zambolim et al.
(2000). No presente estudo, não se de-
tectaram diferenças estatísticas entre os
materiais de cebola quanto à incidência
de queima-das-pontas (média de
34,51%). Os materiais mais atacados por
A. porri, considerando todo o ciclo da
cultura, foram “Granex 429”, “CNPH
6400 Chata”, “CNPH 6400 Redonda” e

“1015 Y” (49,19%). Na média geral,
“Granex 429” foi a mais atacada por mal-
das-sete-voltas (47%), seguida por
“Valencianita” x “Aurora”, “CNPH 6400
Chata”, “Régia” e “1015 Y” (31,43%).
Leite et al. (2004) não detectaram dife-
renças entre as variedades Crioula Alto
Vale, Aurora, “CNPH 6400”, Conquista,
Serrana, Primavera, Vale-Ouro IPA 11,
Franciscana IPA 10 e Piraouro em rela-
ção à incidência de mancha-de-alternária
e de queima-das-pontas.

Em geral, notou-se maior incidência
de queima-das-pontas nos meses de agosto
e outubro; de mancha-de-alternária nos
meses de setembro e outubro; e mal-das-
sete-voltas em setembro. Apesar de não
ter sido detectado efeito dos fatores cli-
máticos sobre mal-das-sete-voltas e quei-
ma-das-pontas, a provável explicação para
a queda na incidência de queima-das-pon-
tas no mês de setembro seja devido a me-
nor umidade relativa comparada aos me-
ses de agosto e outubro (agosto = 59%;
setembro = 43% e outubro = 51%). No
presente trabalho, observou-se correlação
significativa e positiva da temperatura do
ar e negativa da umidade relativa do ar (r
= 0,97 e r = -0,90 respectivamente) sobre
a incidência de mancha-de-alternária. A
queima-das-pontas e mal-das-sete-voltas
são favorecidos por temperaturas baixas
e altas umidades relativas, sendo o con-
trário verdadeiro para a mancha-de-
alternária (Zambolim et al., 2000).

Em regiões de alta incidência de mal-
das-sete-voltas, os materiais de cebola re-
comendados seriam “CNPH 6415”,
“CNPH 6074” e “CNPH 6244”; para man-
cha-de-alternária, os materiais recomen-
dados seriam “CNPH 6415”, “CNPH
6074”, “CNPH 6244”, “BRS Cascata”,
“Valencianita” x “Aurora”, “Primavera”
x “Pera Norte”, “Belém IPA 9”, “Bola Pre-
coce”, “Primavera” e “Régia”; e de tripes,
os materiais recomendados seriam
“CNPH 6415”, “CNPH 6074”, “Granex
429”, “Bola Precoce”, “Primavera” e “Ré-
gia”. “CNPH 6400 Chata”, “CNPH 6400
Redonda” e “1015 Y” são susceptíveis ao
mal-das-sete-voltas, mancha-de-alternária
e tripes bem como todos os materiais es-
tudados sofrem ataque considerável de
queima-das-pontas. Os materiais “CNPH
6415” e “CNPH 6074” apresentam resis-
tência a esses três agentes etiológicos si-
multaneamente.
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nova cultivar

Brasileirinha’ é uma cultivar de abó-
bora (Cucurbita moschata Poir.) de

frutos bicolores desenvolvida com o ob-
jetivo de disponibilizar um produto di-
ferenciado, com o potencial para explo-
rar novos nichos de mercado de alto
valor agregado. Isto se deve tanto a sua
composição nutricional quanto ao as-
pecto ornamental dos seus frutos. Esta
cultivar é uma linhagem F

7
 que foi obti-

da via cruzamentos convencionais en-
tre um acesso de frutos bicolores, per-
tencente ao banco de germoplasma da
Embrapa Hortaliças, e uma linhagem
originada da cultivar Mocinha (grupo
Baianinha ou Goianinha).

BOITEUX LS; NASCIMENTO WM; FONSECA MEN; LANA MM; REIS A; MENDONÇA JL; LOPES JF; REIFSCHNEIDER FJB. 2007. ‘Brasileirinha’:
cultivar de abóbora (Cucurbita moschata) de frutos bicolores com valor ornamental e aptidão para consumo verde. Horticultura Brasileira 25: 103-106.

‘Brasileirinha’: cultivar de abóbora (Cucurbita moschata) de frutos
bicolores com valor ornamental e aptidão para consumo verde
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CARACTERÍSTICAS
BOTÂNICAS

As plantas da cultivar Brasileirinha
são rústicas, possuindo hábito de cres-
cimento prostrado, indeterminado e vi-
goroso, caule redondo, com ramas de
comprimento médio (> 15 cm de
internódio) e folhas de formato retuso,
coloração verde-clara, margem foliar
dentada, faceamento foliar raso e
pilosidade discreta para ausente. A cul-
tivar Brasileirinha apresenta plantas
monóicas, com boa cobertura de flores

femininas. As primeiras flores masculi-
nas aparecem a partir do 7o nó, ao passo
que as flores femininas surgem após o
14o nó (60-70 dias após a semeadura),
sendo considerada, sob este aspecto,
como uma cultivar semi-tardia.

CARACTERÍSTICAS DOS
FRUTOS

Os frutos apresentam pedúnculos
circulares (sem quinas), inserção de
pedúnculo rígida e base alargada com a
presença de uma cortiça macia. A ca-
racterística peculiar da cultivar

RESUMO
‘Brasileirinha’ é uma cultivar de abóbora (Cucurbita moschata)

com frutos bicolores que foi desenvolvida com o objetivo de
disponibilizar um produto diferenciado devido ao aspecto ornamen-
tal e a composição nutricional de seus frutos. Esta cultivar foi sele-
cionada na geração F

7
, sendo obtida via cruzamentos convencionais

entre um acesso de frutos bicolores, provavelmente devido à pre-
sença de um alelo do gene B, e a cultivar Mocinha (com frutos ima-
turos de cor verde uniforme). A característica peculiar da cultivar
Brasileirinha é a produção de frutos com casca apresentando uma
marcante coloração bicolor (coloração amarela na região proximal
e verde na posição distal dos frutos). A polpa apresenta coloração
amarela-esverdeada em frutos colhidos imaturos e, à medida que o
fruto amadurece, intensifica-se uma coloração alaranjada. Beta-
caroteno e luteína são os principais carotenóides presentes em fru-
tos para consumo verde. Em frutos em completo estádio de maturação
(polpa laranja intensa) verifica-se a acumulação de beta-caroteno e
alfa-caroteno (precursores da vitamina A) em torno de 243 mg g-1. A
cultivar Brasileirinha tem apresentado boa resistência de campo a di-
ferentes raças de oídio (Podosphaera xanthii). Esta cultivar é prefe-
rencialmente recomendada para consumo como abobrinha verde (no
estádio de fruto imaturo) e para fins ornamentais (frutos em todos os
estádios). Uma opção é o uso de frutos jovens em conservas. A culti-
var Brasileirinha é recomendada para plantio em todas as tradicionais
regiões produtoras do país. O sistema de produção para esta cultivar
tem sido o mesmo adotado para outros tipos de abóboras.

Palavras-chave: Cucurbita moschata, gene B, cultivar, melhoramento.

ABSTRACT
‘Brasileirinha’: an ornamental bicolor squash (Cucurbita

moschata) cultivar for immature fruit consumption

‘Brasileirinha’ is a squash (Cucurbita moschata) cultivar developed
by Embrapa Vegetable Crops, with a appealing ornamental appearance
and carotenoid composition of its fruits might provide raw material for
the development of value-added products targeting new market niches.
This cultivar is an F

7
 line obtained by conventional crosses between an

accession with bicolor fruits, more likely due to the presence of an allele
of the B gene, and cultivar Mocinha (with uniform green fruits). The
presence of bicolor fruits is the peculiar characteristic of cultivar
Brasileirinha. The proximal portion of the fruit skin has a bright yellow
color, while the distal portion has an intense green color. The fruit flesh
has a uniform light yellow (cream) color when harvested at the immature
stage, whereas at the ripe stage its flesh is orange. Beta-carotene and
lutein are the predominant carotenoids at the immature stage. In fully
mature fruits, the predominant pigments are beta-carotene and alfa-
carotene (two pro-vitamin A carotenoids), with average values reaching
243 mg g-1. Cultivar Brasileirinha displayed good levels of field resistance
to distinct powdery mildew (Podosphaera xanthii) races. This cultivar
is recommended for consumption at immature fruit stage, for ornamental
purposes (all fruit stages) and it might also be suitable for pickles (young
fruits). Cultivar Brasileirinha might be used in all the traditional squash-
producing areas of Brazil. The cropping system recommended for this
cultivar is the ordinarily used for squash production.

Keywords: Cucurbita moschata, B gene, bicolor fruits, breeding.

(Recebido para publicação em 12 de junho de 2006; aceito em 17 de abril de 2007)
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Brasileirinha é a coloração bicolor de
sua casca, amarela na porção proximal
e verde na porção distal dos frutos. Os
frutos apresentam formato periforme
alongado, com casca lisa e brilhante
quando jovens (Figura 1). Os frutos da
cultivar Brasileirinha podem ser colhi-
dos para consumo como abobrinha ver-
de, com cerca 12-17 cm de comprimen-
to e com massa média de 180-600 gra-
mas (correspondente a frutos entre sete
e quatorze dias de idade), que podem
ser comercializados em bandejas
revestidas por filmes plásticos (dois a
seis frutos por bandeja de poliestireno
expandido). Uma alternativa de
comercialização é o uso de frutos jovens
em conservas (picles). Neste caso, os
frutos devem estar no estádio de botão
floral imediatamente antes ou imedia-
tamente após a antese (peso médio 60 g
e 9 cm de comprimento). Frutos para
consumo seco podem atingir cerca de
1,2 a 1,6 kg. A expressão da caracterís-
tica de frutos bicolores é provavelmen-
te controlada por um alelo do gene B,
descrito por Shiffriss (1981). Na culti-
var Brasileirinha, o fenótipo fruto
bicolor tem apresentado uma certa ins-
tabilidade em condições de cultivo, pro-
vavelmente devido a presença de genes

modificadores de B (Paris & Brown,
2005). Desta forma, é normal encontrar
plantas com ramas e/ou a porção cen-
tral da lâmina foliar de coloração ama-
rela, bem como frutos inteiramente ver-
des e/ou inteiramente amarelos. A cas-
ca de frutos muito maduros tende a per-
der o brilho, intensidade da cor e o pa-
drão bicolor, atingindo, gradualmente,
uma coloração bege, similar àquela da
abóboras do segmento Butternut. O
mesmo ocorre após a exposição exces-
siva dos frutos à radiação solar.

CARACTERÍSTICAS DOS
FRUTOS EM FUNÇÃO DA

DATA DE COLHEITA

Frutos colhidos 7, 14 e 21 dias após
a antese (DAA) apresentaram massa
média de 252, 620 e 950 g e compri-
mento médio de 13, 17 e 20 cm, respec-
tivamente. O teor de matéria seca não
difere significativamente em colheitas
sucessivas sendo em média de 8,8%. Os
valores das leituras colorimétricas (L*,
a*, b*) foram obtidos por meio de um
colorímetro “Tristimulus” (Minolta
Modelo CR-200b), com 8 mm de diâ-
metro da área de medida do aparelho e
com iluminação difusa (iluminante D65,

ângulo de visão 0º e espaço cromático
CIELAB). O aparelho foi calibrado no
sistema L*, a*, b* com uma placa bran-
ca padrão de cerâmica (L* = 84,2; a* =
10,1; b* = 14,6). As colorações  foram
descritas em termos de valor (L*), ân-
gulo hue (tan-1 b*/a*) e chroma
(a*2+b*2)1/2 (McGuire, 1992).

Coloração da casca: Na porção
amarela da casca, a mudança do ângulo
hue em colheitas sucessivas (de 87,4 na
primeira colheita para 83,6 na terceira
colheita) é significativa, indicando uma
mudança na direção do amarelo vivo
para o amarelo-alaranjado. Simultane-
amente, há redução do L* (de 57,7 para
53,9) e do chroma (70,5 para 65,8), ou
seja, o amarelo torna-se mais opaco e
mais escuro.

Coloração da polpa: O valor do
ângulo hue da polpa decresce de 96,4
para 90,6 entre a primeira e a terceira
colheita, com a polpa passando de ama-
relo-esverdeado para um amarelo puro
opaco que, para frutos mais desenvol-
vidos, muda para laranja. O valor de L*
decresceu da 1ª para a 3ª colheitas, in-
dicando que a cor se torna mais escura.
A polpa abaixo da casca verde e da ama-
rela apresenta o mesmo valor de hue
(94,2), mas a polpa sob a casca amarela
apresenta maior valor de croma (45,2)
comparativamente a polpa abaixo da
casca verde (41,3).

CARACTERÍSTICAS PÓS-
COLHEITA DOS FRUTOS

Observa-se que quanto mais preco-
ce a colheita, maior a perda de matéria
fresca durante o armazenamento e
comercialização. Frutos colhidos 7; 14
e 21 dias após a antese (DAA), armaze-
nados em condição ambiente de inver-
no seco em Brasília, DF, apresentam
perda de massa respectivamente de 13,6;
5,5 e 4,8% após nove dias, quando com-
parados com a massa original. Quando
os frutos são embalados com filme de
PVC a perda de matéria fresca no mes-
mo período é reduzida para 9,8; 3,4 e
2,7%, respectivamente. Após seis dias
de armazenamento, frutos colhidos 7
DAA apresentam sintomas de
murchamento que comprometem a sua
qualidade visual, enquanto frutos colhi-
dos 14 e 21 DAA mantêm-se com apa-

Figura 1. Frutos da cultivar de abóbora (Cucurbita moschata) Brasileirinha. Esta cultivar
apresenta como característica peculiar a coloração bicolor da casca apresentando-se amare-
la brilhante na porção proximal e com uma coloração verde intensa na porção distal (Fruits
of the squash (Cucurbita moschata) cultivar Brasileirinha. The peculiar characteristic of
this cultivar is the proximal portion of the fruit skin displaying a bright yellow color, while
the distal portion has an intense green color.). Brasília-DF, Embrapa Hortaliças-DF, 2007.

LS Boiteux et al.



105Hortic. bras., v. 25, n. 1, jan.-mar. 2007

rência inalterada. Após a colheita, a cas-
ca verde do fruto não apresenta altera-
ções significativas de nenhum dos atri-
butos de cor durante o armazenamento
por nove dias. A casca amarela, por sua
vez, sofre alteração pequena, mas signi-
ficativa, de todos os atributos de cor. No
período de nove dias, o valor de L* de-
cresceu de 55,3 para 51,5 e, o valor de
chroma, de 69,0 para 60,3. O valor do
ângulo hue decresceu de 85,4 para 84,4
após três dias de armazenamento, perma-
necendo constante a partir deste ponto.

ASPECTOS NUTRICIONAIS
DOS FRUTOS

O teor de sólidos solúveis (brix = oB)
da polpa macerada (sem casca) de fru-
tos imaturos foi estimado usando um
refratômetro digital (modelo ATAGO).
Os valores de brix variaram em frutos
imaturos de 9,1 a 15,3oB (média =
11,6oB). Em frutos maiores (400-1400
gramas) o brix variou de 5,0 a 10,4 (mé-
dia = 8,2oB). A determinação da com-
posição de pigmentos carotenóides na
polpa macerada (sem casca) de frutos
imaturos foi conduzida através da ex-
tração com acetona e éter de petróleo e
“High Performance Liquid
Chromatography” em coluna C18, uti-
lizando-se uma mistura de
acetonitrila:metanol:acetato de etila
como fase móvel (Rodriguez-Amaya,
2001). Os principais carotenóides acu-
mulados em frutos colhidos para con-
sumo imaturo foram beta-caroteno (6,5
µg g-1) e luteína (5,4 µg g-1). Beta-
caroteno é um dos precursores da vita-
mina A e a luteína é um pigmento com
conhecida ação nutracêutica, envolvido
na prevenção de problemas
cardiovasculares, catarata e degeneração
macular (Smidt & Burke, 2004). Traços
de alfa-caroteno (1,4 µg g-1) também
foram detectados nos frutos imaturos.
À medida que os frutos amadurecem, a
coloração laranja tende a intensificar  na
polpa, devido à acumulação de beta-
caroteno e alfa-caroteno, dois pigmen-
tos precursores da vitamina A. Foi ob-
servada em frutos em início de colora-
ção laranja (entre 14 a 20 DAA) a pre-
sença de beta-caroteno (26 µg g-1), alfa-
caroteno (16,6 µg g-1) e traços de luteína
(1,6 µg g-1). Em frutos em completo es-

tádio de maturação (polpa laranja-inten-
sa), verifica-se a acumulação de
carotenóides totais de cerca 243 µg g-1

com beta-caroteno perfazendo um total
de cerca 160,9 µg g-1 (66,2%) e alfa-
caroteno com cerca de 82,1 µg g-1

(33,8%). Experimentos relatando a mar-
cha de acumulação e balanço de pigmen-
tos carotenóides, nos diferentes estádios
de desenvolvimento de frutos da culti-
var Brasileirinha, estão em andamento.

RESISTÊNCIA A DOENÇAS

Ensaios foram conduzidos em con-
dições de campo (em Brasília-DF) tanto
em cultivo no período das chuvas quan-
to de sequeiro (durante três ciclos suces-
sivos de cultivo). Estas avaliações indi-
caram que a cultivar Brasileirinha apre-
senta bons níveis de resistência de cam-
po (do tipo redutora de taxa) a diferentes
raças de oídio [Podosphaera xanthii
(Castag.) U. Braun & N. Shish =
Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.: Fr.)].
Este tipo de resistência ficou mais sali-
entado em experimentos conduzidos em
condições de inóculo natural (em cam-
po) tendo como testemunhas a abóbora
(Cucurbita moschata) ‘Butternut’ (Isla
Sementes) e as morangas (C. maxima)
‘Nirvana’ (Embrapa Hortaliças) e ‘Ex-
posição’ (Horticeres). Reação similar ao
oídio foi observada em condições de
telado. Embora suscetível a diferentes
espécies de Potyvirus, os frutos não apre-
sentam as típicas deformações, bolhas ou
manchas comumente observadas em ou-
tras cultivares suscetíveis.

RECOMENDAÇÕES
TÉCNICAS

A cultivar Brasileirinha apresenta
múltipla aptidão podendo ser colhida
para consumo como abobrinha verde ou
abóbora seca, ou ainda para fins orna-
mentais e para conservas. A cultivar
Brasileirinha é recomendada para culti-
vo em campo aberto em todas as tradi-
cionais regiões produtoras do Brasil.
Deve-se evitar épocas e/ou locais com
ocorrência de geadas. O sistema de pro-
dução recomendado para esta cultivar é
o mesmo normalmente adotado para
outras abóboras. Os espaçamentos uti-
lizados são de 2,5 x 1,0 m ou 3,0 x 0,60

m. Plantios mais densos podem ser uti-
lizados visando a exclusiva produção de
frutos para consumo verde e/ou de fru-
tos para picles. O plantio pode ser feito
por semeadura direta, colocando-se 1-2
sementes por cova, a 2 cm de profundi-
dade, ou por transplante de mudas. Neste
caso, deve-se semear em bandejas de
isopor, utilizando substrato comercial.
O transplantio deve ser realizado de 12
a 16 dias após a semeadura. O potencial
produtivo desta cultivar pode variar de
acordo com o estádio dos frutos no mo-
mento da colheita e/ou seu uso preten-
dido: consumo verde, conserva ou como
ornamento. A cultivar Brasileirinha pode
produzir acima de dez frutos por plan-
ta, quando feitas colheitas sucessivas
para consumo verde. É importante a pre-
sença de abelhas como agentes
polinizadores para o bom pegamento de
frutos e, consequentemente, boa produ-
tividade. A precoce e abundante produ-
ção de flores masculinas tem permitido
o uso da cultivar Brasileirinha como
polinizador de híbridos interespecíficos
(C. maxima x C. moschata) do tipo
Tetsukabuto.

CUIDADOS NA COLHEITA

Os cuidados na colheita incluem
manusear os frutos usando luvas finas
(por exemplo as tipo látex); evitar da-
nos (abrasões) mecânicos nos frutos; co-
lher o fruto com o pecíolo (cabinho)
cortado com tesoura; manter os frutos
colhidos à sombra e usar caixas limpas,
lisas, sem arestas e/ou farpas e
revestidas com papel ou plástico bolha.
Cuidados no transporte e
comercialização dos frutos incluem o
manuseio cuidadoso para evitar
ferimentos e exposição ao sol. Caso seja
necessário o uso de refrigeração, os fru-
tos devem ser embalados (em poucas
camadas) e mantidos em temperaturas
nunca inferiores a 10oC, para evitar le-
sões por frio.

DISPONIBILIDADE DE
SEMENTES

A Embrapa Hortaliças manterá o es-
toque de sementes genéticas e fará a mul-
tiplicação de sementes básicas para aten-
der as empresas de sementes interessadas.

‘Brasileirinha’: cultivar de abóbora (Cucurbita moschata) de frutos bicolores com valor ornamental e aptidão para consumo verde
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comunicação científica

O morangueiro é cultivado e apre-
ciado nas mais variadas regiões do

mundo. Produzido predominantemente
em propriedades familiares, destaca-se
pela alta rentabilidade por área, poden-
do a produção ser destinada ao merca-
do de frutas frescas e à industrialização
(Resende et al., 1999). A produção mun-
dial de morangos é de 3,1 milhões de
toneladas por ano e, a brasileira, de 40

OLIVEIRA RP; BRAHM RU; SCIVITTARO WB. 2007. Produção de mudas de morangueiro em casa-de-vegetação utilizando recipientes suspensos.
Horticultura Brasileira 25: 107-109.

Produção de mudas de morangueiro em casa-de-vegetação utilizando
recipientes suspensos
Roberto P de Oliveira1; Rafael U Brahm2; Walkyria B Scivittaro1

1Embrapa Clima Temperado, C. Postal 403, 96001-970 Pelotas-RS; 2UFPel, C. Postal 354, 96010-900 Pelotas-RS; E-mail:
rpedroso@cpact.embrapa.br

mil toneladas, obtida em uma área esti-
mada de 3.500 hectares, com destaque
para Minas Gerais, Rio Grande do Sul e
São Paulo (Oliveira & Scivittaro, 2006).
As principais cultivares utilizadas no
Brasil provêm dos Estados Unidos, des-
tacando-se Aromas, Camarosa, Dover,
Milsei-Tudla, Oso Grande e Sweet
Charlie, ou dos programas de melhora-
mento genético da Embrapa Clima Tem-

perado, como as cultivares Bürkley,
Santa Clara e Vila Nova, e do Instituto
Agronômico de Campinas, com desta-
que para a cultivar Campinas.

Várias doenças, causadas por diver-
sas espécies de fungos, bactérias, vírus,
viróides e micoplasmas, afetam a cul-
tura do morangueiro (Fortes & Osório,
2003). A implantação de lavouras com
mudas de qualidade é a melhor medida

RESUMO
Este trabalho foi realizado com o objetivo de quantificar o po-

tencial de propagação de dez cultivares de morangueiro em casa-de-
vegetação, utilizando recipientes suspensos. Os tratamentos foram
constituídos pelas cultivares Aromas, Bürkley, Camarosa, Campi-
nas, Dover, Milsei-Tudla, Oso Grande, Santa Clara, Sweet Charlie e
Vila Nova. Em casa-de-vegetação, plantas matrizes foram indivi-
dualmente plantadas em sacolas plásticas de 5 L, contendo substrato
à base de terra vegetal e esterco, e, posteriormente, alocadas em
bancadas a 1,20 m de altura do solo. Os estolões foram conduzidos
verticalmente, sendo a nutrição realizada exclusivamente pelas plan-
tas matrizes. Os tratamentos foram dispostos em delineamento in-
teiramente ao acaso, com dez repetições de cada cultivar, represen-
tadas pelas matrizes iniciais. As características número de estolões,
de mudas e de folhas por planta matriz e comprimento médio de
raízes foram avaliadas 180 dias após o plantio. Considerando o con-
junto de cultivares, foram produzidos, em média, 6,9 estolões por
planta matriz, que produziram 27,4 mudas com 3,4 folhas desenvol-
vidas e raízes com 4,1 cm de comprimento. Verificou-se pronuncia-
da variabilidade entre as cultivares para as características avaliadas.
Os maiores números médios de estolões emitidos por matriz foram
observados para as cultivares Dover (8,4), Camarosa (7,9), Milsei-
Tudla (7,9), Sweet Charlie (7,6), Campinas (7,3) e Oso Grande (7,2).
De maneira geral, o desempenho das cultivares quanto ao número
de mudas produzidas por estolão apresentou resultado inversamente
proporcional ao número de estolões produzidos. O maior número de
mudas por estolão foi obtido com a cultivar Aromas (6,8), que dife-
riu significativamente das demais cultivares. Quanto ao número to-
tal de mudas, os melhores resultados foram obtidos com as cultiva-
res Dover (34,0), Campinas (31,9), Oso Grande (30,9), Sweet Charlie
(30,7), Milsei-Tudla (28,8), Vila Nova (28,0) e Aromas (27,2).

Palavras-chave: Fragaria x ananassa, estolão, mudas, propagação,
multiplicação, cultivo protegido.

ABSTRACT
Production of strawberry runners in greenhouse using

hanging baskets

This work aimed to quantify the propagation potential of ten
strawberry cultivars, in greenhouses, using hanging baskets. The
studied cultivars were Aromas, Bürkley, Camarosa, Campinas, Dover,
Milsei-Tudla, Oso Grande, Santa Clara, Sweet Charlie, and Vila
Nova. In greenhouse, mother plants were individually cultivated in
hanging baskets (5 L), filled with a mixture of soil and bovine manure,
placed at 1.20 m above the soil. Stolons were placed vertically and
nutrition was carried out only by the mother plants. The experimental
design was completely randomized, with ten replications of each
cultivar, represented by the initial mother plants. Number of stolons,
runners, and leaves per mother plant, and average length of roots,
were evaluated after 180 days. Considering all cultivars at once,
mother plants produced an average of 6.9 stolons, with 27.4 runner
plants, 3.4 mature leaves, and 4.1 cm root length. There was high
variability among strawberry cultivars for all multiplication
characteristics. The largest average number of stolons per mother
plant were observed in cultivars Dover (8.4), Camarosa (7.9), Milsei-
Tudla (7.9), Sweet Charlie (7.6), Campinas (7.3), and Oso Grande
(7.2). Results of number of runner plants produced per stolon and
number of stolons produced were inversely proportional. The highest
number of runner plants per stolon was observed in cultivar Aromas
(6.8), significantly different from all other cultivars. When you
consider the total number of plants, the best results wereobtained in
the following cultivars: Dover (34.0), Campinas (31.9), Oso Grande
(30.9), Sweet Charlie (30.7), Milsei-Tudla (28.8), Vila Nova (28.0),
and Aromas (27.2).

Keywords: Fragaria x ananassa, stolon, runner plants, propagation,
multiplication, protected cultivation

(Recebido para publicação em 05 de outubro de 2005; aceito em 17 de abril de 2007)
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que o agricultor pode adotar para o con-
trole de doenças. Com o uso de mudas
sadias, é possível utilizar uma quanti-
dade menor, ou até mesmo não utilizar
defensivos químicos, havendo aumen-
to da produção e melhoria da qualidade
da fruta. Além disso, a utilização de
mudas sadias consiste no ponto de par-
tida para a obtenção de um melhor ní-
vel de resposta a qualquer tecnologia
empregada no processo produtivo do
morangueiro.

As mudas de morangueiro devem ser
produzidas a partir de matrizes prove-
nientes de cultura de meristemas, obti-
das em laboratórios de micropropagação
(Secretaria da Agricultura e Abasteci-
mento, 1998). Embora a metodologia de
micropropagação de cultivares de mo-
rangueiro seja bastante conhecida, pou-
co se conhece sobre o potencial de mul-
tiplicação de matrizes das cultivares. As
matrizes podem ser multiplicadas em
vasos, suspensos ou não, em canteiros
ou diretamente sobre substrato ou solo,
devidamente tratados contra patógenos,
porém, sempre sob condições de am-
biente protegido (Secretaria da Agricul-
tura e Abastecimento, 1998). A viabili-
dade de se multiplicar as matrizes em
vasos suspensos foi demonstrada por
Tessarioli Neto (2001), em trabalhos

com as cultivares Campinas, Dover,
Fern, Princesa Isabel e Sequóia. A ava-
liação do potencial de propagação nes-
se sistema das cultivares de maior im-
portância comercial é uma necessidade
para o adequado planejamento de pro-
jetos de multiplicação, seja para fins de
pesquisa ou para a produção comercial
de mudas.

O objetivo deste trabalho foi quantificar
o potencial de propagação de matrizes de
morangueiro de diversas cultivares de im-
portância econômica em recipientes
suspensos em casa-de-vegetação.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em
casa-de-vegetação, na Embrapa Clima
Temperado, Pelotas (RS), utilizando dez
cultivares de morangueiro: Aromas,
Bürkley, Camarosa, Campinas, Dover,
Milsei-Tudla, Oso Grande, Santa Cla-
ra, Sweet Charlie e Vila Nova. Durante
o experimento, procurou-se manter a
temperatura da casa-de-vegetação entre
18oC e 25oC, utilizando refrigeração e
sistema de aquecimento.

Dez plantas matrizes das cultivares
estudadas, provenientes de cultura de
meristemas, foram plantadas individual-

mente em 01/11/03, em recipientes
constituídos por sacolas plásticas de 5
L (18 cm de diâmetro x 21 cm de altu-
ra), contendo substrato à base de terra
vegetal e esterco (2:1). As sacolas plás-
ticas foram dispostas em bancadas, a
1,20 m de altura do piso de concreto da
casa-de-vegetação. Durante o experi-
mento, não foi realizada adubação com-
plementar. Os estolões em desenvolvi-
mento foram sendo conduzidos vertical-
mente e de forma suspensa. Os trata-
mentos foram dispostos em delineamen-
to inteiramente ao acaso, com as dez
repetições de cada cultivar representa-
das pelas matrizes iniciais. Durante o
desenvolvimento das matrizes, a irriga-
ção foi realizada diariamente e de for-
ma manual, em função da necessidade
das plantas.

As avaliações foram realizadas 180
dias após o plantio das matrizes, estu-
dando-se o número de estolões emiti-
dos por planta matriz; número de mu-
das produzidas por estolão e por matriz,
considerando-se como mudas apenas
aquelas com no mínimo duas folhas
completamente desenvolvidas; número
total de folhas desenvolvidas por ma-
triz; e comprimento médio das raízes das
mudas obtidas por matriz. Para a análi-
se estatística, os dados foram transfor-
mados para (x + 0,5)0,5. Em seguida, fo-
ram submetidos à análise de variância,
sendo feita a comparação das médias
pelo teste de Tukey (p≤0,05), utilizan-
do o programa SANEST.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Independentemente das cultivares
estudadas terem sido de dias curtos
(Bürkley, Camarosa, Campinas, Dover,
Milsei-Tudla, Oso Grande, Santa Cla-
ra, Sweet Charlie e Vila Nova) ou neu-
tros (Aromas), todas as plantas matri-
zes apresentaram emissão de estolões 30
dias após o plantio. Isto ocorreu em fun-
ção das condições climáticas favoráveis
ao desenvolvimento de propágulos
vegetativos, ou seja, fotoperíodo maior
do que 12 horas e temperatura média
diária do ar de 21,6±3,1oC. Em média,
considerando todas as cultivares, foram
produzidos 6,9 estolões por planta ma-
triz, os quais constituíram 27,4 mudas
com 3,4 folhas desenvolvidas e raízes

Tabela 1. Características de produção de mudas de dez cultivares de morangueiro em casa-de-
vegetação, utilizando recipientes suspensos (Characteristics related to the production of strawberry
runners in greenhouse, using hanging baskets). Pelotas, Embrapa Clima Temperado, 2004.

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey, p <
0,05. Na análise estatística, os valores foram transformados em (x + 0,5)0,5 (Means followed
by the same letter in the column did not differ from each other, Tukey´s test, p < 0,05. For
analysis, raw data were transformed to (x + 0,5)0.5).
1Foram consideradas somente as plantas com pelo menos duas folhas desenvolvidas (Only
plants with two fully developed leaves were considered).

RP Oliveira et al.
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de 4,1 cm de comprimento (Tabela 1).
Estes resultados refletem o potencial do
sistema de propagação de matrizes de
morangueiro em recipientes suspensos,
no interior de casas-de-vegetação, para
uso em trabalhos de pesquisa em que
não se deseja o contato das mudas com
o solo, programas de certificação e pro-
dução comercial de mudas. A viabilida-
de de se multiplicar matrizes de moran-
gueiro em vasos suspensos já havia sido
demonstrada no Brasil (Tessarioli Neto,
2001). No presente trabalho foram
acrescentados dados do potencial de
multiplicação para dez das principais
cultivares utilizadas pelos agricultores
no momento.

Verificou-se efeito pronunciado da
cultivar na propagação de matrizes (Ta-
bela 1). A cultivar Dover apresentou o
maior número médio de estolões emiti-
dos por matriz (8,4), embora sem dife-
rir significativamente das cultivares
Camarosa (7,9), Milsei-Tudla (7,9),
Sweet Charlie (7,6), Campinas (7,3) e
Oso Grande (7,2). As cultivares Bürkley
(6,6), Vila Nova (6,1) e Santa Clara (5,8)
apresentaram produção intermediária de
estolões, enquanto a cultivar Aromas
(3,9) apresentou o menor valor para esta
característica. O efeito do genótipo na
taxa de multiplicação já havia sido des-
crito por Boxus et al. (1977), ao traba-
lharem com produção de mudas de al-
gumas cultivares de morangueiro sob
condições in vitro, e por Tessarioli Neto
(2001) e Cárdenas-Navarro et al. (1992),
ao trabalharem no interior de telado.

De maneira geral, o desempenho das
cultivares quanto ao número de mudas
produzidas por estolão apresentou resul-
tado inversamente proporcional ao nú-
mero de estolões produzidos. O maior
número de mudas por estolão foi obtido
com a cultivar Aromas (6,8), que dife-
riu significativamente das demais culti-
vares, sendo 74% maior que o da culti-
var Dover (3,9), a cultivar de melhor
desempenho quanto ao número de
estolões produzidos por matriz. Desta
forma, foi possível inferir a estratégia

utilizada pelas dez cultivares de moran-
gueiro para a produção de mudas. En-
quanto as cultivares Dover, Camarosa,
Milsei-Tudla, Sweet Charlie, Campinas
e Oso Grande fundamentaram-se, prin-
cipalmente, na produção de estolões;
para a cultivar Aromas a produção de
um maior número de mudas por estolão
foi mais importante. Pode-se dizer que
as cultivares Bürkley, Santa Clara e Vila
Nova apresentam comportamento inter-
mediário quanto ao número de estolões
produzidos por matriz.

Em se tratando do número total de
mudas produzidas por matriz, que é efe-
tivamente a característica mais impor-
tante, as cultivares Dover (34,0 mudas
por matriz), Campinas (31,9), Oso Gran-
de (30,9), Sweet Charlie (30,7), Milsei-
Tudla (28,8), Vila Nova (28,0) e Aro-
mas (27,2), que não diferiram entre si,
apresentaram o melhor desempenho;
com as cultivares Camarosa (23,3), San-
ta Clara (22,6) e Bürkley (16,8) apre-
sentando os menores valores para a ca-
racterística (Tabela 1). O número de
mudas obtidas por matriz das cultivares
estudadas foi inferior ao relatado por
Tessarioli Neto (2001) nas condições
climáticas de Piracicaba (SP). Este au-
tor obteve 55 mudas aproveitáveis por
matriz da cultivar Dover e 44 de Cam-
pinas. Certamente, ajustes no manejo,
principalmente relacionados à nutrição
das mudas durante o ciclo de desenvol-
vimento vegetativo, são necessários para
maximizar o sistema, tornando-o mais
eficiente. Quanto ao desempenho das
cultivares em relação ao número de
mudas produzidas, Ortigoza (1999) e
Tessarioli Neto (2001) já haviam veri-
ficado o maior potencial de multiplica-
ção da cultivar Dover em experimentos
a campo. A cultivar Bürkley apresentou
o menor potencial de multiplicação, sen-
do uma cultivar mais antiga, obtida pela
Embrapa Clima Temperado. Atualmen-
te, o potencial de propagação da culti-
var é um dos requisitos mais relevantes
considerados nos programas de melho-
ramento de morangueiro.

Produção de mudas de morangueiro em casa-de-vegetação utilizando recipientes suspensos

O vigor da cultivar Dover também
pode ser evidenciado pelo fato da culti-
var estar entre aquelas de maior com-
primento das raízes, 6,6 cm (Tabela 1).
Esse resultado deve ser um dos fatores
responsáveis pelo elevado potencial de
multiplicação dessa cultivar sob condi-
ções de campo, uma vez que as mudas
em formação enraízam rapidamente e
passam a obter nutrientes que viabilizam
ainda mais a produção de mudas.
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O melão é uma das espécies
olerícolas de maior expressão eco-

nômica e social para a região Nordeste
do Brasil, com grande potencial produ-
tivo, geradora de divisas e, por possuir
boa aceitação comercial, rapidamente
conquistou o mercado, tanto nacional
como internacional (Pedrosa, 1995).

As condições climáticas da região
Nordeste são propícias para o cultivo do
melão. No entanto, são também favorá-
veis ao desenvolvimento de pragas. A
mosca-branca, Bemisia tabaci (Genn.)
biótipo B (= Bemisia argentifolii
Bellows & Perring), inseto polífago e
de rápida reprodução, surge como uma
das mais severas. Seu controle normal-

BLEICHER E; GONÇALVES MEC; SILVA L. 2007. Efeito de derivados de nim aplicados por pulverização sobre a mosca-branca em meloeiro. Horticultura
Brasileira 25: 110-113.
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mente é feito com produtos químicos
convencionais que, embora eficientes,
devido ao seu uso freqüente e de forma
inadequada, têm causado desequilíbrio
biológico e o surgimento de insetos re-
sistentes (Prabhaker et al., 1985;
Bleicher & Melo, 1999).

Tendo em vista o potencial de dano
e os prejuízos que a mosca-branca pode
causar às lavouras de melão, outras al-
ternativas de controle, como os inseti-
cidas naturais têm sido pesquisadas.
Uma das alternativas que surge atual-
mente é o uso de derivados do nim india-
no (Azadirachta indica A. Juss.). Esta
meliácea é amplamente estudada como
repelente, inibidora de alimentação e

reguladora de crescimento para várias
espécies de pragas, e também por pos-
suir relativa seletividade para inimigos
naturais (Schmutterer, 1990, 1997;
Sabillon & Bustamante, 1995). Vários
compostos secundários já foram isola-
dos da planta, sendo a azadiractina con-
siderada a mais importante, por ter efi-
cácia comprovada no controle de diver-
sas pragas agrícolas (Mordue &
Blackwell, 1993).

O nim tem sido relatado por pesqui-
sadores como uma ferramenta promis-
sora para o manejo integrado de pragas
por atuar de várias formas sobre os in-
setos. O presente trabalho teve por ob-
jetivo avaliar extratos de folhas e de

RESUMO

A mosca-branca é uma das principais pragas do meloeiro na re-
gião Nordeste do Brasil. Estudou-se neste trabalho o efeito de extra-
tos aquosos de folhas e de sementes de nim (Azadirachta indica A.
Juss.) e uma formulação à base de azadiractina comparados com o
inseticida buprofezin, aplicados por pulverização, sobre ninfas da
mosca-branca, Bemisia tabaci biotipo B, em melão cv. Torreon, sob
condições de casa de vegetação. Três experimentos independentes
foram realizados no delineamento inteiramente casualizado, com sete
tratamentos e número variável de cinco a sete repetições. Cada planta
constituiu uma unidade experimental. No primeiro experimento, os
tratamentos foram: testemunha absoluta (água), Neemazal® (1,2%
de azadiractina) nas doses 12; 24; 48; 96 e 192 ppm de azadiractina.
No segundo: testemunha absoluta (água), extrato de semente a 1; 2;
4; 8 e 16 g/100ml. No terceiro, o extrato de folhas foi aplicado nas
mesmas proporções que o de sementes. Para cada experimento apli-
cou-se como testemunha positiva, o produto comercial Applaud®

(buprofezin) na dose de 1,5g. p.c./L, que corresponde a 0,375 g de
ingrediente ativo(i.a)/L de calda. A azadiractina foi eficiente em to-
das as doses causando redução de até 98% na média de ninfas vivas.
Quando aplicado acima de 24 ppm, este composto apresentou de-
sempenho semelhante ao inseticida padrão buprofezin. Os extratos
de sementes a 1; 2; 4; 8 e 16g/100 ml reduziram significativamente
a média de ninfas vivas, não diferindo da ação do inseticida padrão.
Os extratos de folha não foram eficientes no controle de ninfas.

Palavras-chave: Bemisia tabaci biótipo B, Azadirachta indica,
Cucumis melo, controle alternativo, inseticida.

ABSTRACT

Effects of neem derivatives sprayed on melon crop to control
silverleaf whitefly

Whitefly is one of the main pests of melon in the Northeast area
of Brazil. In this research, the effect of leaf and seed aqueous extracts
of the neem plant (Azadirachta indica A. Juss.) and a formulation
containing azadirachtin compared to buprofezin were studied as a
spray application against nymphs of the silverleaf, Bemisia tabaci
biotype B, whitefly in greenhouse conditions on melon cv. Torreon.
Three independent essays were performed using a completely
randomized design, with seven treatments each and replication
varying from five to seven. Each plant was considered as an
experimental unit. On the first essay the treatments were: absolute
control (water), Neemazal® (1.2% Azadirachtin) at doses of 12; 24;
48; 96 and 192 ppm of azadirachtin. On the second: absolute control
(water) and seed extract using 1; 2; 4; 8 and 16 g/100 ml. On the
third, leaf extract was applied at the same rate as for seeds. For each
essay a positive control was added by using the commercial product
Applaud® (Buprofezin) at 1.5 g.c.p./L, which corresponds to 0.375g
of the active ingredient (i.a.)/L of water. Azadirachtin at all dosages
was effective and caused up to 98% reduction on alive nymphs
number. When applied over 24 ppm, this compound showed the same
efficiency as the standard buprofezin. The seed extracts, when used
at 1; 2; 4; 8 and 16g/100 ml, significantly reduced the alive nymphs
number showing the same performance as the standard insecticide.
The leaf extracts did not show a significant effect on nymphs.

Keywords: Bemisia tabaci biotipo B, Azadirachta indica, Cucumis
melo, alternative control, insecticide

(Recebido para publicação em 07 de maio de 2006; aceito em 10 de abril de 2007)
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sementes de nim e uma formulação à base
de azadiractina, aplicados por pulverização,
visando ao controle de ninfas da mosca-
branca B. tabaci biotipo B, em meloeiro.

MATERIAL E MÉTODOS

A criação dos insetos para utiliza-
ção nos experimentos foi conduzida em
casa de vegetação. A partir de infestação
natural, as colônias foram estabelecidas
em plantas de melão cultivadas em va-
sos contendo uma mistura de 10% de
substrato de casca de arroz + bagana (re-
síduo da folha de carnaúba após a reti-
rada da cera), 10% de vermiculita, 30%
de húmus de minhoca e 50% de areia.

As sementes foram coletadas de
plantas com cerca de seis anos de ida-
de, na Embrapa Semi-Árido, em
Petrolina–PE, em setembro de 2002, e
as folhas de plantas com quatro anos na
Estação Experimental da Embrapa
Agroindústria Tropical, em Paraipaba-
CE, em fevereiro de 2003. O produto
formulado Neemazal®, contendo 1,2%
de azadiractina, foi obtido na empresa
Agripec Química e Farmacêutica, loca-
lizada no município de Maracanaú-CE.

A secagem das sementes foi realiza-
da à temperatura ambiente. As folhas
foram secas em estrados de madeira à
temperatura ambiente e à sombra. Estes
materiais foram posteriormente acondi-
cionados a 40C. As sementes foram
moídas em liquidificador até a obten-
ção do pó, enquanto para as folhas utili-
zou-se um moinho elétrico de facas. Os
extratos foram preparados adicionando-
se quantidades, em gramas, de cada
material (1; 2; 4; 8 e 16 g do pó) em 100
ml de água destilada no interior de reci-
pientes de vidro. A mistura permaneceu
em repouso por 24 horas para extração
das substâncias bioativas responsáveis
pela ação inseticida. Em seguida, foi fil-
trado com tecido de algodão fino.

Os experimentos foram conduzidos
sob condições de casa de vegetação, à
temperatura máxima de 34,7±2,50C,
mínima de 25,5±1,40C e umidade rela-
tiva de 70±10%. Estas variáveis foram
obtidas em termômetros de temperatu-
ra máxima e mínima e de bulbo seco e
úmido. O melão híbrido Torreon foi
plantado em copos plásticos de 300 ml
de capacidade, com o mesmo substrato
utilizado na manutenção da colônia de
insetos.

Três experimentos independentes
foram realizados no delineamento intei-
ramente casualizado, com sete tratamen-
tos e número variável de cinco a sete
repetições. Cada planta constituiu uma
unidade experimental. No primeiro ex-
perimento, os tratamentos foram: teste-
munha absoluta (água),
Neemazal®(1,2% de azadiractina) nas
doses 12; 24; 48; 96 e 192 ppm de
azadiractina. No segundo: testemunha
absoluta (água), extrato de semente a 1;
2; 4; 8 e 16 g/100ml. No terceiro, o ex-
trato de folhas foi aplicado nas mesmas
proporções que o de sementes. Para cada
experimento aplicou-se como testemu-
nha positiva, o produto comercial
Applaud® (buprofezin) na dose de 1,5
g. p.c./L, que corresponde a 0,375 g de
ingrediente ativo(i.a)/L de calda.

As plantas foram infestadas em gaio-
las de confinamento de dimensões 1,0 x
1,0 x 0,5 m, após 14 dias do plantio, na
proporção de 40 adultos de mosca-branca
não sexados e de idade desconhecida por
planta. Após 48 horas, fez-se a retirada dos
adultos e, em seguida, as plantas foram le-
vadas para telado à prova de insetos. De-
corridos sete dias, quando os insetos já se
encontravam no primeiro estádio ninfal, os
tratamentos foram aplicados com auxílio
de um micropulverizador de êmbolo
individualizado para cada tratamento. A
pulverização foi direcionada para ambas as
superfícies foliares até o ponto próximo ao
escorrimento. A avaliação foi realizada sete
dias após a aplicação dos tratamentos, con-
tando-se as ninfas vivas em quatro discos
de folha com 2,8 cm2 de área por planta,

retirados da quarta folha a partir do ápice.
As ninfas vivas eram facilmente
visualizadas por estarem em estádio dife-
renciado de desenvolvimento, terem olhos
bem visíveis e ocorrer extravasamento do
conteúdo interno do corpo após serem per-
furadas com alfinete. Em contraste, as
ninfas mortas mantiveram tamanho carac-
terístico de primeiro ínstar, corpo resseca-
do facilmente destacável da folha e olhos
não visíveis. Calculou-se a média de ninfas
vivas dos quatro discos foliares para repre-
sentar o valor de uma repetição. Estes va-
lores foram submetidos à análise de
variância e quando constatado efeito signi-
ficativo dos tratamentos, as médias foram
comparadas pelo teste de Tukey ao nível
de 5% de probabilidade. A eficiência dos
tratamentos sobre as ninfas foi calculada
segundo a fórmula de Abbott (1925).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A azadiractina causou redução na
média de ninfas vivas já na menor dose,
com nível acima de 80% de eficiência
(Tabela 1). As quatro maiores doses de
azadiractina igualmente afetaram a po-
pulação de ninfas, com desempenho se-
melhante ao produto buprofezin, que é
utilizado convencionalmente para o con-
trole do inseto no campo. Estes resulta-
dos foram semelhantes aos encontrados
por Gonçalves et al. (2002), que testa-
ram, nas mesmas condições, a formula-
ção Neemazal a 25 ppm de azadiractina
sobre ninfas da mosca-branca, em plan-
tas de melão híbrido Hymark. A aplica-
ção de azadiractina a 50 ppm sobre

 Efeito de derivados de nim aplicados por pulverização sobre a mosca-branca em meloeiro

Tabela 1. Eficiência de azadiractina e buprofezin, aplicados por pulverização, sobre ninfas
da mosca-branca, Bemisia tabaci biotipo B, em plantas de melão (Efficiency of azadiractina
and buprofezin, pulverized on nymphs of the whitefly Bemisia tabaci biotyp B, on melon
plants). Fortaleza, UFC, 2002.

1Tukey, 5%. Para análise estatística, os dados foram transformados em 5,0+X (Tukey´s

test, p < 0,05. For analysis, raw data were transformed to 5,0+X ).
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ninfas de primeiro ínstar de mosca-bran-
ca em meloeiro sob condições de casa
de vegetação, resultou em uma eficiên-
cia acima de 96% (Lovato & Vendramim,
2004), confirmando os resultados desta
pesquisa. Por outro lado, Silva et al.
(2003), nas mesmas condições, obtive-
ram resultados inferiores quando utiliza-
ram azadiractina a 40; 80; 160 e 320 ppm
aplicada em pré-infestação no meloeiro,
atingindo no máximo 84% de eficiência
na maior dose; no campo, ou seja, em
pós-infestação, esses autores obtiveram
eficiência acima de 80% nas duas primei-
ras doses. O fato de a pulverização, no
presente trabalho, ter sido realizada di-
retamente sobre as ninfas de primeiro
ínstar, sugere que, além da ingestão, a
ação de contato tenha potencializado o
efeito da azadiractina. A ação de contato
deste composto sobre insetos tem sido
demonstrada em outros estudos (Patel &
Srivastava, 1989; Stark & Rangus, 1994).

No segundo experimento, todos os
tratamentos contendo extratos de se-
mentes reduziram significativamente a
média de ninfas quando comparados à
testemunha (Tabela 2). Registrou-se efi-
ciência máxima de 97,0% quando foi
usada a dose 16 g/100 ml em relação à
testemunha. O desempenho dos extra-
tos não diferiu do produto químico re-
gistrado para o controle da mosca-bran-
ca (buprofezin). Estes resultados con-
cordam com os registrados por Gonçal-
ves et al. (2002) ao testarem o extrato
de nim a 2,5 g/100 ml sobre a mesma
praga e hospedeiro. Da mesma forma,
na concentração de 3 g/100 ml, Souza
& Vendramim (2000) obtiveram 89% de

controle de B. tabaci biotipo B em toma-
teiro. Em estudos de laboratório, Coudriet
et al. (1985), embora em menores doses,
encontraram resultados equivalentes aos
conseguidos nesta pesquisa, alcançando
100% de controle de ninfas de primeiro
ínstar de B. tabaci. No campo, entretanto,
a eficiência registrada por Dreyer (1990)
foi inferior à desta pesquisa, quando o ex-
trato de sementes de nim a 50 g/L, aplica-
do sobre plantas de berinjela para contro-
lar a mosca-branca B. tabaci, resultou em
40% de controle de ninfas. Como as plan-
tas de nim são cultivadas a partir de se-
mentes, é possível que sejam originadas
plantas com diferentes quantidades de
azadiractina. De acordo com Martinez
(2002), ocorreu variação de 2,90 a 6,10
mg de azadiractina por grama de semen-
te, em amostras coletadas em países das
Américas, África e Ásia, sendo encontra-
da neste último continente a maior con-
centração, tendo em vista ser o local de
origem da planta. Além do local de ori-
gem, a parte coletada e idade da planta,
forma de acondicionamento do material,
método de extração e condições climáti-
cas são fatores que influenciam na quan-
tidade de compostos presentes na semen-
te (Schmutterer, 1990; Martinez et al.,
1998). Os resultados podem variar tam-
bém em função da espécie de praga-alvo
e tipo de hospedeiros (Lowery et al., 1993;
Lowery & Isman, 1994; Martinez, 2002).

Estudos sobre o controle de mosca-
branca utilizando óleo de sementes de
nim têm mostrado eficiência equivalente
à encontrada nesta pesquisa (Natarajan
& Sundaramurthy, 1990; Neves &
Pacheco, 2000).

Um complexo de compostos secun-
dários já foi extraído de sementes de nim
(Saxena, 1989). Assim, não se sabe ao
certo a contribuição de tais compostos
ao afetar a sobrevivência dos insetos.
Sabe-se, no entanto, que a semente é o
maior reservatório, principalmente de
azadiractina, que é o mais conhecido
tetranortriterpenóide isolado nesta par-
te da planta e considerado o mais im-
portante (Butterworth & Morgan, 1971;
Jacobson, 1989; Rojatkar et al., 1989).

No terceiro experimento, os extratos
de folha não foram eficientes para o con-
trole de ninfas da mosca-branca quando
comparados à testemunha (Tabela 3). A
eficiência dos extratos não diferiu entre
si. Na dose de 16 g/100 ml, verificou-se
que a média de ninfas vivas não diferiu
da registrada no inseticida buprofezin
embora tenha atingido apenas 56,3% de
eficiência. O desempenho do extrato de
folha a 2 g/100 ml coincide com os estu-
dos de Gonçalves et al. (2002), que tam-
bém não obtiveram desempenho
satisfatório a 2,5 g/100 ml sobre ninfas
da mosca-branca em plantas de melão.

A concentração de compostos se-
cundários com possível ação insetici-
da nas folhas do nim é baixa quando
comparada à da semente (Soon &
Bottrell, 1994). Segundo Balandrin et
al. (1988), de um total de 25 compos-
tos secundários identificados na plan-
ta, 75% estavam localizados nas se-
mentes, enquanto os demais estavam
presentes nas demais partes da planta.
Isto justifica a baixa eficiência dos ex-
tratos aquosos de folhas nas concentra-
ções aqui estudadas. De acordo com
Hernandez (1995), na concentração de
5% (5 g/100 ml), nenhuma estrutura
vegetal de 14 meliáceas avaliadas pro-
vocou atividade inseticida superior à
das sementes do nim. Outras meliáceas
foram estudadas por Souza &
Vendramim (2001) para o controle de
ninfas de B. tabaci biotipo B em toma-
teiro. Estes autores obtiveram baixa
mortalidade, de 32 e 35%, com os ex-
tratos de folhas de Trichilia pallida e
Melia azedarach na proporção de 3 g/
100 ml, respectivamente; além de re-
latarem a variação na quantidade de
compostos secundários em função da
estrutura vegetal.

Os extratos de sementes exerceram
forte atividade tópica sobre B. tabaci
biotipo B em tomateiro (Souza, 2004). Por
outro lado, azadiractina é por excelência

E Bleicher et al.

1Tukey, 5%. Para análise estatística, os dados foram transformados em 5,0+X  (Tukey´s

test, p < 0,05. For analysis, raw data were transformed to 5,0+X ).

Tabela 2. Eficiência de extratos aquosos de sementes de nim, Azadirachta indica, e
buprofezin, aplicados por pulverização, sobre ninfas da mosca-branca, Bemisia tabaci biotipo
B, em plantas de melão (Efficiency of aqueous extracts of neem seeds (dirachta indica) and
buprofezin, pulverized on whitefly nymphs). Fortaleza, UFC, 2002.
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um regulador de crescimento e atua prin-
cipalmente por ingestão (Mordue &
Blackwell, 1993). A mortalidade máxima
de B. tabaci, segundo Coudriet et al.
(1985), ocorre entre 2 e 5 dias após o tra-
tamento ou durante a ecdise. Estas afir-
mações sugerem que azadiractina e os
extratos de sementes de nim atuaram tan-
to por contato como por ingestão, o que
determinou sua eficiência mesmo nas
menores dosagens estudadas.

A azadiractina e os extratos de semen-
tes de nim, ao contrário do extrato de
folhas, podem ser usados para o controle
da mosca-branca em casa de vegetação,
no entanto, devem ser estudados a cam-
po para comprovar seu potencial no ma-
nejo integrado desta praga em meloeiro.
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A tecnologia de processamento mí
nimo objetiva satisfazer as neces-

sidades dos consumidores de frutas e
hortaliças frescas, seguindo a tendência
atual de pouco tempo disponível para o
preparo das refeições (Vanetti, 2000).

O melão, apesar de ainda não ser en-
contrado em grande escala e com fre-
qüência no mercado na forma pré-corta-
da ou minimamente processada, apresen-
ta grande potencial, pois normalmente é
consumido nesta forma, sendo largamen-
te utilizado pelo consumidor final, ho-
téis, lanchonetes, restaurantes e cozinhas
industriais, na elaboração de refeições e
sobremesas (Bastos et al., 2000).

Os produtos minimamente proces-
sados (PMP) apresentam maior ativida-
de metabólica, com elevada taxa respi-
ratória e de deterioração, o que diminui
relativamente a sua vida de prateleira.
Logo, técnicas adequadas de conserva-
ção devem ser adotadas no sentido de
se estender sua vida útil, preservando-
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se sua qualidade (Vilas Boas et al.,
2004).

A produção de melão minimamente
processado deve, portanto, adotar pro-
cedimentos que assegurem a qualidade
e segurança microbiológica do produto
final. Dentre os procedimentos devem
se destacar os processos de sanitização
dos frutos e acondicionamento dos mes-
mos em baixas temperaturas (4 a 8ºC).
A refrigeração minimiza os processos
fisiológicos naturais dos frutos, tais
como a respiração e a produção de
etileno que, quando acelerados,
otimizam as reações metabólicas que
podem anteceder o amadurecimento e
senescência dos frutos (Bastos, 2004).
Lamikanra & Watson (2000) observa-
ram que melões cantaloupe minimamen-
te processados mantiveam a qualidade
utilizando temperatura de 40C durante
o armazenamento. O controle de tem-
peratura é uma das técnicas mais usuais
e importantes para minimizar o efeito

do corte em frutos e hortaliças (Brecht,
1995). Allong et al. (2000) verificaram
que a temperatura de 50C foi mais efi-
ciente que 100C em retardar o cresci-
mento microbiano e preservar a quali-
dade sensorial de mangas minimamen-
te processadas.

O objetivo deste trabalho foi avaliar
a qualidade do melão cantaloupe mini-
mamente processado e armazenado sob
refrigeração.

MATERIAL E MÉTODOS

Melões do tipo cantaloupe (Cucumis
melo), híbrido ‘Hy-Mark’, foram obti-
dos junto à CEASA de Fortaleza-CE, e
levados ao laboratório da Embrapa
Agroindústria Tropical em Fortaleza-
CE, recepcionados e lavados inicialmen-
te com detergente neutro, enxaguados e
imediatamente imersos em tanques con-
tendo hipoclorito de sódio 200 mg x L-1

em tanque de aço inoxidável com mo-

RESUMO
A maioria das pesquisas em melão minimamente processado é

concentrada no tipo ‘cantaloupe’, devido à sua importância no mer-
cado internacional. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade
do melão cantaloupe cv. Hy-Mark minimamente processado. Os fru-
tos foram lavados e sanitizados, sendo em seguida cortados na for-
ma de cubos, imersos em solução de CaCl

2
, acondicionados em

embalagens flexíveis PET (tereftalato de polietileno) e armazena-
dos a 4ºC por 9 dias. O delineamento foi conduzido inteiramente
casualizado, com três repetições. A intervalos de três dias, amostras
foram coletadas e analisadas quanto a coliformes totais e fecais, e
contagem de bactérias aeróbias mesófilas e bolores e leveduras, pH,
sólidos solúveis totais, acidez, vitamina C, açúcares redutores to-
tais, atividade de água, firmeza e análise sensorial através do atribu-
to de aceitação global. O melão minimamente processado apresen-
tou boa estabilidade física, físico-química, microbiológica e senso-
rial, estimando-se em 9 dias a vida útil deste produto a 4oC.

Palavras-chave: Cucumis melo, pós-colheita, processamento.

ABSTRACT
Quality of cantaloupe melon cv. Hy-Mark minimally

processed and refrigerated

Most of the research into minimally processed melon is focused
on cantaloupe melon, due to its importance in the international
market. The objective of this work was to evaluate the quality of
cantaloupe melon cv. Hy-Mark, minimally processed and
refrigerated. Fruits were washed, sanitized, cut and imbedded in a
calcium chloride solution and packed in PET and stored at 4ºC during
9 days. At three-day intervals samples were collected and analyzed
for total and fecal coliforms, counting of aerobic mesophilic bacterias,
molds and yeast, SS (soluble solids), TTA (total titrable acidity),
firmness, pH, TRS (total reducing sugar), Aw, vitamin C, color and
acceptability. The minimally processed melon showed good overall
physical, pyisico-chemical, microbiological and sensorial stability
during the storage period.

Keywords: Cucumis melo, postharvest, processing.
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vimentação da água, durante dois mi-
nutos para desinfecção da casca. Os fru-
tos foram armazenados a 10±1ºC em
câmara refrigerada durante aproximada-
mente 12 horas, objetivando a estabili-
zação da temperatura interna do mes-
mo para posterior processamento.

Decorrido o tempo de
armazenamento, os frutos foram corta-
dos ao meio com o auxílio de facas em
aço inox e suas sementes eliminadas
com o auxílio de uma colher. Cada me-
tade foi cortada em fatias longitudinais,
e estas divididas em cubos com aproxi-
madamente 3 cm de aresta. Os cubos
foram submetidos à imersão em solu-
ção de CaCl

2 
a 1% associado a 20 ppm

de hipoclorito de sódio por 20 segun-
dos, drenados por 2 minutos para remo-
ção de toda a água em excesso, embala-
dos em recipientes retangulares de
tereftalato de polietileno (PET) transpa-
rentes com tampa (Neoform© N-94) e
capacidade para 200 g do produto, e em
seguida armazenados a 4ºC (Lamikanra
& Watson, 2000) por nove dias (Arruda
et al., 2003). O melão minimamente
processado foi avaliado após o
processamento em intervalos de três dias
através de determinações físico-quími-
cas, microbiológicas e sensoriais.

As determinações físico-químicas
constaram de: pH utilizando phmetro pH
Hanna Instruments, modelo HI9321,
(AOAC,1992); acidez titulável (AT) em
porcentagem de ácido cítrico e determi-
nada em 1 g de amostra homogeneizada
em 50 mL de água destilada com poste-
rior titulação com solução de NaOH a
0,1 M, até pH 8,10 (IAL, 1985); sólidos
solúveis (SS), através de leitura em
refratômetro digital Atago, modelo PR-
101, com escala de 0 a 45ºBrix; ácido
ascórbico (mg 100 g-1 de polpa) deter-
minado segundo o método de Carvalho
et al. (1990), que se baseia na redução
do indicador 2,6-
diclorobenzenoindofenol (DCFI) pelo
ácido ascórbico; açúcares redutores to-
tais (ART) (Miller, 1959); firmeza, me-
dida diretamente com texturômetro
Stable micro system, modelo TA-SXT2;
atividade de água, através do medidor
Aqualab, modelo CX-2; e conteúdo de
umidade pela evaporação direta a 70oC,
em estufa com circulação de ar, até peso
constante (AOAC, 1992).

As amostras destinadas à avaliação
microbiológica, no tempo zero, foram reti-
radas imediatamente após o corte. As aná-

lises microbiológicas envolveram a con-
tagem de microrganismos aeróbios
mesófilos, de bolores e leveduras e a de-
terminação de coliformes totais (35ºC) e
coliformes fecais (45ºC), conforme Silva
et al. (2001) e APHA (2001). A popula-
ção de microrganismos aeróbios mesófilos
foi quantificada pelo método de semea-
dura em profundidade, em ágar, para con-
tagem padrão (Merck, EUA). As placas
foram incubadas a 35ºC, por 24-48 horas,
e o resultado expresso em unidades for-
madoras de colônia por grama do produ-
to (UFC.g-1). A população de bolores e le-
veduras foi determinada pelo método de
semeadura em superfície em ágar batata
dextrosado acidificado (Merck, EUA). As
placas foram incubadas (invertidas) a 21-
22ºC por 3-5 dias. O resultado foi expres-
so em unidades formadoras de colônia por
grama do produto (UFC.g-1).

A determinação do número mais
provável de coliformes totais (NMP x
g-1) foi realizada através de teste
presuntivo em caldo lauril sulfato
triptose (Difco, EUA), incubado a 35ºC
por 24-48 horas, e de teste confirmativo
em caldo bile verde brilhante, a 35ºC
por 24-48 horas. Em seguida, foi deter-
minado o número mais provável de
coliformes fecais em caldo Escherichia
coli (EC, Difco, EUA), incubado a
45,5ºC por 24 horas.

A avaliação sensorial envolveu 30
julgadores não-treinados em teste
laboratorial (Stone & Sidel, 1993) atra-
vés de teste de aceitação global. Utili-
zou–se escala hedônica de 9 pontos,
ancorada nos extremos em “gostei mui-
tíssimo” (9) e “desgostei muitíssimo”
(1) conforme Monteiro (1984).

Os experimentos foram realizados em
delineamento inteiramente casualizado.
Foram realizadas três repetições, sendo
cada uma representada por uma embala-
gem com 20 cubos de melão. Os dados
foram avaliados através do teste F na
análise de variância ao nível de 5% de
probabilidade e posterior estudo de re-
gressão polinomial, sendo verificada a
significância de cada termo da equação
através do teste t, utilizando-se o progra-
ma estatístico SAEG (1999).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre as características físico-
quimicas do melão minimamente pro-
cessado avaliadas, somente a AT dife-

riu significativamente ao nível de 5%
de significância em função do tempo de
armazenamento (Figura 1).

O valor médio do pH do melão du-
rante o tempo de armazenamento foi de
6,4, concordando com Larson &
Johnson (1999) que obtiveram o valor
inicial de pH de 6,4 para melão
Cantaloupe minimamente processado a
7C, indicando que o produto não sofreu
nenhum tipo de fermentação em virtu-
de de uma possível contaminação mi-
crobiológica.

Os valores obtidos para AT (Figura 1)
apresentaram diferença significativa
(p≤0,05) no decorrer do tempo de
armazenamento. Observou-se que o pro-
duto sofreu uma queda no teor ácido
cítrico variando inicialmente de 0,067 a
0,050% a partir do 6° dia de
armazenamento, concordando com
Wills et al. (1990) que confirmam a de-
gradação de ácido cítrico durante a
senescência, indicando o uso dos ácidos
orgânicos como fonte de energia ao lon-
go do período de armazenamento.

Não foram observadas variações nos
teores de sólidos solúveis (8 ºBrix) em
relação ao tempo de armazenamento. Isto
se deve à uniformidade do estádio de
maturação dos frutos processados, já que
não há aumento de sólidos solúveis de-
pois da colheita (Filgueiras et al., 2000).

Segundo Arruda et al. (2003), a es-
tabilidade dos teores de sólidos solúveis
e do pH, provavelmente, também está
associada a baixas temperaturas, não
observando diferença para os valores de
sólidos solúveis totais e pH em melão
do tipo rendilhado cv. Bônus II durante
nove dias a 3oC. Lamikanra et al. (2000)
também não observaram mudanças sig-
nificativas nos teores de sólidos solú-
veis e pH de melões cantaloupe mini-
mamente processados e armazenados a
4ºC por 14 dias.

Observou-se uma leve variação para
os teores de ART (3,0 a 3,5%) ao longo
do tempo de armazenamento, reafirman-
do a uniformidade do estádio de
maturação dos frutos utilizados no pro-
cesso, tendo como indicador de colhei-
ta os sólidos solúveis em aproximada-
mente 8°Brix (Filgueiras et al., 2000).

O teor de ácido ascórbico variou
entre 1,7 e 1,0 mg x 100g-1 de amostra
durante os nove dias de armazenamento,
correspondendo a uma redução de
41,2% no teor deste ácido desde o iní-

Qualidade do melão cantaloupe cv. Hy-Mark minimamente processado e armazenado sob refrigeração
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cio do experimento. Os frutos já apre-
sentavam teores consideravelmente bai-
xos de ácido ascórbico provavelmente
pelo fato de terem sido obtidos no mer-
cado atacadista de Fortaleza e submeti-
dos a mau acondicionamento,
armazenamento inadequado e altas tem-
peraturas, fatores que desencadeiam rá-

pida oxidação do ácido ascórbico (Barth
et al., 1990).

Não foi observada diferença signi-
ficativa (p>0,05) para a firmeza do me-
lão minimamente processado (Figura 1)
em função do tempo de armazenamento.
Já Arruda et al. (2003) verificaram uma
redução significativa na firmeza da pol-

pa em nove dias de armazenamento de
melão rendilhados híbrido bônus II mi-
nimamente processado e armazenados
a 3oC, 6oC e 9ºC. Portela & Cantwell
(1998) também verificaram decréscimo
na firmeza dos pedaços de melão
cantaloupe armazenados a 5ºC, por 12
dias. Portela et al. (1997) citam a tem-

RW Figueiredo et al.

Figura 1. Acidez titulável (AT), sólidos solúveis (SS), umidade, ácido ascórbico, atividade de água, firmeza, açúcares redutores totais
(ART) e contagem de mesófilos em melões cantaloupe minimamente processados armazenados a 4°C ± 1°C durante 9 dias (Titratable
acidity (AT), soluble solids (SS), umidity, ascorbic acid, water activity, firmness, total reductable sugars (ART) and counting of mesophyls
on cantaloupe melon fruits, minimally processed and stored under 4°C±1°C during 9 days). Fortaleza, UFC, 2005.
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peratura como fator mais importante
para conservação de melão minimamen-
te processado. Estes autores observaram
que pedaços de melões mantidos a 5ºC,
por 9 dias, apresentaram maior firmeza
do que a 10ºC.

Durante o tempo de armazenamento
foi observado que os níveis de ativida-
de de água do produto se mantiveram
constantes, em torno de 0,99, estabele-
cendo uma relação direta com a estabi-
lidade da umidade do produto (Figura
1). O valor da umidade foi constante
(91,8%) constatando-se que a embala-
gem PET atingiu as expectativas.

O número de bactérias aeróbias
mesófilas (Figura 1) oscilou de 4,3 x 102 a
7,0 x 103 UFC.g-1 durante o período de 9
dias de armazenamento. De acordo com
Mões-Oliveira et al. (2000), a exposição
de superfícies cortadas, alto conteúdo de
umidade e a sua manipulação podem au-
mentar e alterar a microbiota, comprome-
tendo o consumo do produto minimamen-
te processado. As determinações de
coliformes totais (coliformes a 35°C),
coliformes fecais (coliformes a 45°C), e E.
coli apresentaram valores inferiores a 3
NMP/g. Observou-se durante o experimen-
to que a contagem de fungos filamentosos
e leveduras não apresentou variações sig-
nificativas no produto final, mantendo-se
constante em valores menores que 100
UFC x g-1. Portanto, os produtos encontra-
ram-se dentro dos padrões de consumo de
frutas e hortaliças durante o período de 9
dias, indicando que as etapas do processo
foram realizadas em condições higiênico-
sanitárias satisfatórias (Silva et al., 2001).

Pinheiro et al. (2005), avaliando
amostras comerciais de melão japonês
minimamente processados, encontraram
coliformes totais variando entre 4,0 x 10²
NMP.g-1 e 2,4 x 106 NMP.g-1, coliformes
fecais de <3 NMP.g-1 a 1,5 x 106 NMP.g-

1 e fungos filamentosos e leveduras que
variaram de 2,6 x 103 UFC.g-1 a 1,8 x 106

UFC.g-1. A presença de fungos em nú-
mero elevado é indesejável, pois estes são
capazes de produzir grande variedade de
enzimas, as quais provocam a deteriora-
ção de frutos. Além disso, muitos bolo-
res podem produzir metabólicos tóxicos
quando estão se desenvolvendo nos ali-
mentos (Pinheiro et al., 2005).

Na avaliação sensorial obtiveram-se
valores médios para aceitação global
variando entre sete e oito na escala
hedônica, correspondendo aos termos

hedônicos “gostei moderadamente” e
“gostei muito”, respectivamente, indi-
cando uma boa aceitação por parte dos
provadores.

Em um trabalho com cubos de me-
lão cantaloupe minimamente processa-
dos e armazenados a 4°C, durante 11
dias de armazenamento, O’Connor-
Shaw et al. (1994) observaram colora-
ção opaca, sem brilho e com evidência
de perda de água, cujos tecidos da pol-
pa mostraram-se sensivelmente mur-
chos, com comprometimento direto das
condições para consumo.

Com base nos resultados obtidos,
conclui-se que o melão minimamente
processado apresentou boa estabilidade
físico-química, microbiológica e senso-
rial, sendo a temperatura de 4oC
satisfatória para armazenamento do pro-
duto por um período de nove dias.
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A Calendula officinalis L. pertence
à família Asteraceae, é uma planta

herbácea, nativa em toda região do Me-
diterrâneo e cultivada em toda a Euro-
pa, onde floresce quase o ano todo, sen-
do comum encontrá-la em jardins como
planta orrnamental (Cromack & Smith,
1996). Temperaturas noturnas muito ele-
vadas diminuem o tamanho das flores
(Correa Júnior et al., 1991). É muito
sensível à falta de água nos períodos de
estiagem, o que acarreta um comprome-
timento da sua produtividade (Silva
Júnior, 1997); daí a necessidade de sis-
temas de irrigação na área de plantio.
A calendula se desenvolve melhor e é
mais produtiva quando cultivada no in-
verno, sendo inclusive resistente a gea-
das leves (Montanari Júnior, 2000).
Apresenta como principais constituin-

GAZIM ZC; FERREIRA GA; REZENDE CM; NAKAMURA CV; DIAS FILHO BP; CORTEZ DAG. 2007. Identificação dos constituintes químicos da
fração volátil da Calendula officinalis produzida no Paraná. Horticultura Brasileira 25:118-121.
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tes químicos saponinas triterpênicas
(Alonso, 1998); flavonóides (Pietta et
al., 1992, 1994); hidroxicumarinas
(PDR, 2000); carotenóides (Stevenson,
1961; Alonso, 1998); triterpenos
pentacíclicos trihidroxiálcoois
(Wilkomirski, 1985); taninos;
poliacetilenos; esteróis; sesquiterpenos
glicosídeo (PDR, 2000); e um óleo vo-
látil (0,1-0,2%) muito abundante em
sesquiterpenos hidrocarbonetos e ál-
coois (Chalchat et al., 1991; PDR, 2000;
Radulescu et al., 2000; Crabas et al.,
2003).

É extensamente utilizada pelas in-
dústrias farmacêutica, cosmética e ali-
mentícia e pela população em geral por
causa das suas atividades
antiinflamatória (Della Loggia et al.,
1994) e antiedematosa (Hamburger et

al., 2003). Observou-se que o extrato de
C. officinalis induziu a formação de va-
sos sanguíneos. Esse resultado foi mui-
to importante no processo de granulação
(PDR, 2000; Schulz et al., 2002). Ou-
tras atividades farmacológicas tem sido
reportadas tais como: imunomodulatória
(Amirghofran et al., 2000) por
estimulação na granulocitose; anti-
tumoral (Elias et al., 1990);
antimutagênica e antiviral (Kalvatchev
et al, 1997; PDR, 2000); antimicrobiana
(Dumenil et al., 1980; Gracza, 1987;
Hsieh et al, 2001). Outras atividades
biológicas tais como moluscicida
(Helaly et al., 1999); o óleo essencial
como nematicida (Perez et al., 2003);
genotóxica (Ramos et al., 1998);
larvicida (El-Shazly & Hussein, 2004);
e antiplasmódica (Boyom et al., 2003).

RESUMO
A Calendula officinalis L., pertence à família Asteraceae, é ori-

ginária da Europa e está aclimatada na região Sul do Brasil, onde
vem crescendo o seu cultivo comercial para fins farmacêuticos e
cosméticos. Suas inúmeras propriedades terapêuticas entre as quais
antiinflamatória, cicatrizante e anti-séptica, justificam a grande pro-
cura desta planta pela população. O presente trabalho compara a
composição química da fração volátil da cultura de calêndula
aclimatada na região Noroeste do Paraná, com os dados da literatura
da cultura na França. As substancias químicas majoritários
identificadas por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria
de massas (CG/MS), nas duas culturas, foram sesquiterpenos
hidrocarbonetos e álcoois; d-cadineno (22,53%) e a-cadinol (20,40%)
para a cultura de calêndula produzida na região Noroeste do Paraná,
Brasil, e d-cadineno (12,10%) e a-cadinol (25,50%) distinto do re-
gistrado para a cultura de calêndula produzida na região de Massif
Central, França. Adicionalmente, para garantir a qualidade da plan-
ta na comercialização, foram realizadas análises físico-químicas (per-
da por secagem = 85,0% e perda por dessecação = 11,6%).

Palavras–chave: Calendula officinalis, cultivo, óleo essencial, com-
posição química.

ABSTRACT
Chemical compounds of the Calendula officinalis volatile

fraction produced in the Paraná State, Brazil

Calendula officinalis L., belongs to the Asteraceae family from
Europe and is acclimatized in the south region of Brazil where its
commercial cultivation has been increasing for pharmaceutical and
cosmetic purposes. Its several therapeutic properties (anti-
inflammatory, healing, antiseptic) justify the great demand for this
plant by the population. The present study compares the chemical
composition of the volatile fraction of two cultivations of calendula,
one from Massif Central, France, and the other acclimatized in the
Northeast region of Paraná State, Brazil. Most compounds identified
by Gas Chromatography-mass spectrometry (GC-MS) in both
cultivations included the sesquiterpenes hydrocarbons and alcohols;
d-cadinene (22.53%) and á-cadinol (20.40%) for the cultivation of
the calendula produced in the Northeast region of Paraná State, and
d-cadinene (12.10%) and a-cadinol(25.50%) for the cultivation of
the calendula produced in Massif Central, France. In addition,
physical-chemical analyses (determination of water at room
temperature = 85.0% and loss on drying = 11.6%), were carried out
in order to assure the quality of the plant for commercialization.

Keywords: Calendula officinalis, cultivation, essential oil, chemical
composition.

(Recebido para publicação em 15 de março de 2006; aceito em 26 fevereiro de 2007)
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Na perfumaria, é utilizado na composi-
ção de vários perfumes. O aroma carac-
terístico das flores de calêndula é asso-
ciado a presença dos sesquiterpenos na
fração volátil, dentre esses o d-cadineno
que confere as notas verdes, doces e re-
frescantes; e o a-cadinol responsável
pelas notas amadeiradas (Reznicek &
Zitterl-Eglseer, 2003).

O objetivo deste trabalho foi comparar
a composição química do óleo essencial
extraído das folhas da C. officinalis culti-
vada na região Noroeste do Paraná com-
parado com os dados da composição quí-
mica do óleo essencial extraído desta plan-
ta na região de Massif Central França.

MATERIAL E MÉTODOS

A espécie foi identificada pela Profa.
Dra. Ezilda Jacomassi da Universidade
Paranaense, e, uma exsicata dessa es-
pécie foi depositada no Herbário dessa
Universidade.

O solo da amostra 1, usado no pre-
sente experimento apresentou as carac-
terísticas químicas: pH em CaCl

2
=4,8;

pH em H
2
0=5,7; Al+++=0,00 cmol

c
dm-3;

H++Al+++=2,94 cmol
c
dm-3;

Ca+++Mg++=2,84 cmol
c
dm-3; Ca++=1,82

cmol
c
dm-3; K+=0,14 cmol

c
dm-3;

cmol
c
dm-3;P=19 mg dm-3 e C=6,59 mg

dm-3. Na amostra 2 as características quí-
micas foram: pH em CaCl

2
=5,6; pH em

H
2
0=6,5; Al+++=0,00 cmol

c
dm-3;

H++Al+++=2,54 cmol
c
dm-3;

Ca+++Mg++=4,08 cmol
c
dm-3; Ca++=3,18

cmol
c
dm-3; K+=0,71 cmol

c
dm-3;

cmol
c
dm-3;P=49 mg dm-3 e C=7,75 mg

dm-3.
A implantação da cultura da C.

officinalis foi realizado em um terreno de
34,5 m2 localizado no Horto Medicinal da
Universidade Paranaense-UNIPAR, em
Umuarama, região Noroeste do Paraná,
nas coordenadas S23º 46,225’ e WO 53º
16,730’ e altitude de 391 m.

As amostras de solo para análise fo-
ram coletadas em duas partes do terre-
no, a uma profundidade de 20 cm em
diferentes pontos, resultando em duas
amostras compostas (amostras 1 e 2). A
análise do solo foi realizada no labora-
tório da UEM. A calagem foi realizada
conforme resultado da análise química
do solo. Os valores de pH e as concen-
trações dos elementos químicos encon-
trados no solo estão nas Tabelas 1 e 2.

O plantio ocorreu em 30/04/04 (iní-
cio do outono), e coincidiu com tempe-
raturas mais amenas. As mudas foram
obtidas a partir de sementes da varieda-
de Orange Guitana de cor cinza (Fiallo
et al., 2000) e foram obtidas da empresa
Sementes Semex. O plantio foi realiza-
do em sistema de semeadura direta no
campo em linha (Montanari Júnior, 2000)
e em canteiros, que é recomendado para
as espécies de ciclo curto e porte peque-
no a médio, como a C. officinalis (Correa
Júnior et al., 1991). As covas foram aber-
tas nos canteiros com espaçamento entre
linhas de 0,40 m e na linha de 0,30 m,
sendo plantadas três sementes/cova com
profundidade de 2 cm (Montanari Júnior,
2000). Foi utilizado adubo orgânico (es-
terco de gado curtido) na dosagem de 2
kg/m2. O calcário e o adubo orgânico fo-
ram misturados ao solo em uma profun-
didade de 20 cm, permanecendo por uma
semana descansando antes de iniciar o

plantio. Por se tratar de uma cultura to-
talmente orgânica, foi utilizado para o
combate de pragas, macerado de fumo
(10 cm de fumo de corda em um litro de
água) pulverizado sobre as plantas. A
aplicação foi realizada quatro vezes até
o controle total das pragas (Correa Júnior
et al., 1991).

A coleta foi iniciada em 20/07/04,
três meses após o plantio, quando as flo-
res estavam no seu desenvolvimento
máximo com indícios de polinização
(Oliveira et al., 1998). A coleta das flo-
res foi diariamente no período da ma-
nhã (7 h 30 min) e ao entardecer (18 h)
(Simões et al., 2001). As coletas não
foram realizadas em dias chuvosos e
tomou-se cuidado para esperar que todo
o orvalho evaporasse antes da coleta. As
flores foram colhidas manualmente,
com o pedúnculo o mais curto possível
(Montanari Júnior, 2000).

Identificação dos constituintes químicos da fração volátil da Calendula officinalis produzida no Paraná

Tabela 1. Substâncias químicas identificadas na fração volátil de Calendula officinalis
(Chemical substances identified in the volatile fraction of Calendula officinalis).

IRR calc- Índice de retenção relativo calculado em coluna capilar DB5 ( 5%
fenilmetilsiloxane). IRR lit.- Índice de retenção relativo encontrado na literatura em coluna
capilar DB5. EM- Comparação com Espectros de Massas da espectroteca Wiley 275. Lit.-
Comparação dos Índices de Retenção e/ou dos Espectros de Massas com a Literatura (Adams,
1995) (IRRcalc= Relative retention index, obtained in a capilar column DB5 (5% of
phemylmethylsiloxane) IRRlit= Relative retention index obtained in a capilar column DB5.
EM= Comparison to mass spectra from the Wiley 275 library. Lit= Comparison of the retention
indexes and/or from the mass spectra obtained from literature (Adams, 1995)).



120 Hortic. bras., v. 25, n. 1, jan.-mar. 2007

A secagem das flores foi realizada
em esteiras à sombra e em temperatura
ambiente (25°C). As flores foram acon-
dicionadas em camadas finas e durante
a secagem não foram revolvidas por um
período de 10 dias. Nesse intervalo de
secagem, foram determinados a perda
de água por secagem e perda de água
por dessecação.

A perda por secagem foi determina-
da em cinco amostras com cerca de 27
g das flores frescas, colocadas para se-
car em temperatura ambiente (25°C)
com ausência de luminosidade. Foram
pesados diariamente até peso constan-
te. Os resultados foram expressos em
perda de substâncias voláteis e/ou água
percentual, por meio da média de cinco
determinações (Farmacopéia Brasileira,
1988).

A perda por dessecação foi determi-
nada em 2 g das flores secas, em pesa-
filtro de vidro previamente dessecado e
pesado nas mesmas condições a serem
empregadas na determinação. Os pesa-
filtros foram colocados na estufa por 2
horas em 105oC, após foi resfriado em
dessecador e pesado. A operação foi re-
petida até peso constante. Os valores
representam a média de 5 determinações
e são expressos em % (p/p)
(Farmacopéia Brasileira, 1988).

A técnica utilizada para a extração
da fração volátil da C. officinalis foi
destilação por arraste a vapor com
coobação em aparelho tipo Clevenger

modificado (Chalchat et al., 1991;
Radulescu et al., 2000). As lígulas se-
cas, foram separadas do receptáculo flo-
ral, pesadas 50 g de planta e adiciona-
dos 500 ml de água destilada. Em se-
guida, foi procedida a análise. A análise
cromatográfica foi realizada no Institu-
to de Química da UFRR. A identifica-
ção dos constituintes químicos do óleo
essencial de C. officinalis foi realizada
por cromatografia gasosa de alta reso-
lução com detector de massas
computadorizado CGAR-EM. Para a
análise cromatográfica, foi utilizado um
cromatógrafo Agilent 6890 Seies II
acoplado a um espectrômetro de mas-
sas Agilent 5973. Condições do detector:
ionização por impacto de elétrons 70eV,
interface 280°C, linha de transferência
280°C e fonte iônica 230°C. Condições
de operação no cromatógrafo: injetor no
modo “splitless” (tempo de válvula 0,5
min) em 250°C; gás de arraste He com
fluxo de 1 mL/min; programação de
aquecimento do forno cromatográfico:
T

inicial 
35°C a 60°C (1°C min-1), 200°C

(8°C min-1), e 280°C (15°C min-1), per-
manecendo por 5 min. Coluna capilar
DB-5 (J&W):30 m x 0.25 mm x 0.25
µm. Foi adicionado como padrão inter-
no o tridecano (S) numa concentração
de 5%. As estruturas foram determina-
das com base na análise e na compara-
ção de seus espectros de massas com a
espectroteca Wiley 275, bem como pela
comparação de seus índices de retenção
com a literatura (Adams, 1995).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A perda de água por secagem variou
de 27,010 a 27,310 g (média de 27,105
g) para as plantas frescas e de 4,023 g a
4,105 g (média de 4,059 g para as plan-
tas secas). A determinação da perda por
dessecação das flores de C. officinalis
variou de 19,8904 a 25,2429 g (média
de 22,087 g ou 11,6%). Os resultados
encontrados nos testes de perda de água
por secagem e de perda de água por
dessecação mostraram que a secagem
das flores está de acordo com a literatu-
ra, pois o teor de umidade nas flores fres-
cas varia entre 60% a 95%, e o teor de
umidade permitido nas flores secas deve
permanecer entre 8 a 15% (Oliveira et
al., 1998). Os cuidados durante as eta-
pas de secagem do material vegetal,
devem ser considerados, pois o excesso
de água remanescente no vegetal, pode
favorecer a proliferação microbiana e
alterar os constituintes químicos, favo-
recendo a ação de enzimas autolíticas
presentes no vegetal e, dessa forma, al-
terar substâncias que possam apresen-
tar alguma atividade biológica.

Por meio da análise cromatográfica
da fração volátil da cultura de C.
officinalis produzida na região Noroeste
do Paraná, foram identificadas 22 subs-
tâncias químicas (Figura 1), sendo essas
pertencentes à classe dos sesquiterpenos
e classificadas como sesquiterpenos
hidrocarbonetos e álcoois.

Vinte e dois constituintes voláteis da
C. officinalis, foram indentificados (Ta-
bela 1) com a área que estes ocupam no
cromatograma  e o cálculo do Índice de
Retenção Relativo (IRR). Observa-se a
presença de sesquiterpenos
hidrocarbonetos (1 a 13 e 22) e álcoois
(14 a 21). Dentre estes, destacam-se, δ-
cadineno (22,53%) e α-cadinol (20,40%)
como constituintes majoritários presen-
tes na fração volátil da C. officinalis.

A calêndula utilizada no experimen-
to realizado por Chalchat et al. (1991)
foi cultivada na região de Massif Cen-
tral, França. A técnica de extração da
fração volátil foi por destilação por ar-
raste a vapor. As substâncias químicas
majoritárias identificadas por CG/EM
foram δ-cadineno (12,10%) e α-cadinol
(25,50%).

Figura 1: Cromatograma da fração volátil obtida por arraste a vapor da C. officinalis culti-
vada na região Noroeste do Paraná, Brasil (chromatogram of the volatile fraction, obtained
through steam distillation from C. officinalis cultivated in the northeastern region of Parana
State).

ZC Gazim et al.
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A Calendula officinalis cultivada na
região Noroeste do Paraná, onde foi
aclimatada, mostrou possuir semelhan-
ças com a mesma produzida em seu
habitat natural no que diz respeito à
composição química da fração volátil
quando comparada com dados da lite-
ratura obtido pela técnica de arraste a
vapor. Conclui-se que oferecendo à
planta condições ideais de plantio, de
coleta, de secagem e de extração, é pos-
sível obter fração volátil com constituin-
tes químicos semelhantes àqueles obti-
dos em seu habitat natural.
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O tomate é amplamente cultivado e
utilizado no Brasil, podendo ser

consumido ao natural ou na forma pro-
cessada. Vários estados brasileiros pro-
duzem tomate com destaque para Goiás,
São Paulo e Minas Gerais, os quais atin-
giram respectivamente, no ano de 2003,
a produção de 1.017, 768 e 693 mil to-
neladas (MAPA, 2005). Os frutos pos-
suem significativas quantidades de pig-
mentos carotenóides, tiamina, niacina e
vitamina C (Stevens,1985).

ANDREUCCETTI C; FERREIRA MD; MORETTI CL; HONÓRIO SL. 2007. Qualidade pós-colheita de frutos de   tomate cv. Andréa tratados com etileno.
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O tomate caracteriza-se por ser um
fruto climatérico e seu amadurecimen-
to normalmente se inicia na porção distal
do fruto, migrando para as regiões vizi-
nhas pelo processo de difusão livre até
que o processo de amadurecimento atin-
ja todo o fruto (Reid, 1994; Alexander
& Grierson, 2002). Esse efeito é clara-
mente percebido pela mudança de co-
loração no fruto que se inicia no gel
locular, ao redor das sementes e depois
migra para o pericarpo progressivamen-
te (Hobson & Grierson, 1993).

O etileno é o único hormônio gaso-
so presente nas plantas e possui diferen-
tes efeitos nas células vegetais, promo-
vendo alterações metabólicas nos diver-
sos estádios de desenvolvimento dos
tecidos vegetais. Alguns dos efeitos co-
nhecidos são crescimento e diferencia-
ção celular, formação de raízes adven-
tícias, germinação de sementes, indução
da floração em algumas espécies (por
exemplo, o abacaxizeiro), abscisão e
senescência de folhas, flores e frutos. O
etileno também está envolvido nos pro-

RESUMO
O tomate é uma das principais hortaliças cultivadas no Brasil e

tratamentos que propiciem o controle do amadurecimento são ex-
tremamente desejáveis. Avaliou-se a qualidade pós-colheita de to-
mates tipo italiano tratados com etileno. Tomates ‘Andréa’ foram
colhidos em campos de produção comercial no estádio verde-madu-
ro, selecionados para presença de danos externos e classificados
quanto ao tamanho e cor e posteriormente foram tratados com 100
µL L-1 de etileno. Os ensaios foram planejados com delineamento
inteiramente casualizado em esquema fatorial com quatro tratamen-
tos e quinze repetições (n=10). Após a aplicação, os frutos foram
divididos em dois lotes. Um lote permaneceu a 20º±1ºC e outro foi
mantido a 12,5º±1ºC, ambos sob umidade relativa 90±5%. Tomates
do tratamento controle foram mantidos nas mesmas condições de
temperatura e umidade relativa. Os frutos foram avaliados após cada
mudança de estádio de amadurecimento para as seguintes variáveis:
coloração externa (L*a*b*), perda de massa, sólidos solúveis totais,
acidez titulável e teor de ácido ascórbico. A aplicação de etileno não
influenciou de maneira significativa as variáveis químicas e físicas
estudadas. Frutos armazenados à temperatura de 20ºC demonstra-
ram maior porcentagem de perda de massa ao longo do amadureci-
mento, com média de 2,60%. A relação brix/acidez apresentou pou-
ca variação entre os tratamentos avaliados. Frutos do tratamento
controle e mantidos à temperatura de 20oC apresentaram mudança
de coloração mais rápida no início dos experimentos, não sendo ob-
servada posteriormente diferença significativa no desenvolvimento
da cor dos tratamentos avaliados. O tratamento com etileno não ace-
lerou de forma significativa o amadurecimento de tomates ‘Andréa’
armazenado sob as duas temperaturas estudadas.

Palavras-chave: Lycopersicon esculentum Mill., fluxo dinâmico,
perda de massa, vitamina C.

ABSTRACT
Postharvest quality of tomato fruits cv. Andréa treated with

ethylene

Tomatoes are one of the most important vegetable crops grown
in Brazil and treatments that facilitate ripening control are extremely
desirable. The present work was carried out aiming to evaluate
postharvest quality of roma-type tomatoes treated with ethylene.
‘Andréa’ tomatoes were harvested in commercial fields at the mature-
green stage, were graded for size and color, and treated with ethylene
(100 µL L-1) for 48 hours at 20º±1ºC and relative humidity of 90±5%.

The experiments were carried out using a completely randomized
design with four treatments and fifteen replicates (n=10). After
ethylene application, tomatoes were stored at two temperatures. One
lot remained at 20º±1ºC and another one was kept at 12.5º±1ºC and
relative humidity of 90±5%. Control fruits were kept in the same
storage conditions of temperature and relative humidity. For each
maturity color change, the following analyses were carried out: color
indexes (L *, a* and the b * and its relations), water loss (%), soluble
solids (°Brix), titratable acidity (g 100g-1), and ascorbic acid (mg
100g-1). Ethylene application promoted color uniformity in treated
fruits. However, there were no significant changes in the other
postharvest variables evaluated. Fruits stored at 20ºC showed 2.6%
of mass loss during storage. Brix/titratable ratio showed slight
variation throughout the experiment. Control fruits stored at 20oC
changed external color earlier than other treatments in the beginning
of the trial, showing no significant difference after that. Postharvest
ethylene application was not an efficient technique to hasten ripening
of ‘Andréa’ tomatoes.

Keywords: Lycopersicon esculentum Mill., flow through system,
mass loss, vitamin C.

(Recebido para publicação em 24 de março de 2006; aceito em 26 de fevereiro de 2007)
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cessos de resposta a estresses de caráter
biótico ou abiótico como ataques de
patógenos e ferimentos nos tecidos ve-
getais (Mckeon & Yang, 1987; Moretti
et al., 1998; Saltveit, 1999; Kieber,
2004). O etileno também está direta-
mente relacionado com o processo de
amadurecimento dos frutos. Por isso,
comercialmente, pode ser utilizado
como meio de acelerar, controlar e uni-
formizar o amadurecimento de diferen-
tes órgãos de várias espécies vegetais.

Basicamente, o etileno na forma ga-
sosa pode ser aplicado por meio de um
sistema estático ou dinâmico. No siste-
ma estático o produto é colocado no in-
terior de um recipiente com volume co-
nhecido por um período determinado de
tempo, no qual o gás é injetado. Já o sis-
tema dinâmico consiste num fluxo con-
tínuo de gás (ou gases) que entram em
contato com o produto a ser tratado. Em
qualquer que seja o sistema adotado, os
parâmetros de aplicação de etileno de-
vem ser garantidos de forma a propor-
cionar amadurecimento adequado e uni-
forme aos frutos de tomate. Os
parâmetros consistem na concentração,
tempo de exposição ao gás e condições
ambientais, como por exemplo, reco-
mendações de temperatura e umidade
relativa. Normalmente a concentração
de etileno recomendada para tomates é
100mL L-1 com tempo de aplicação
equivalente a 24-48 horas (Gull, 1981;
Hobson & Grierson, 1993; Reid, 2002;
Suslow & Cantwell 2003; Sargent &
Moretti, 2004).

Como o mercado de tomates em todo
o mundo é muito dinâmico e anualmen-
te surgem novos híbridos e cultivares, a
avaliação do comportamento de novos
materiais ao etileno exógeno é extrema-
mente desejável. Existe uma lacuna na
literatura consultada sobre o comporta-
mento de tomates tipo italiano ‘Andréa’
em relação ao etileno exógeno. A partir
desse contexto, o presente trabalho teve
por objetivo avaliar a qualidade pós-
colheita de frutos de tomate cv. Andréa
tratados com etileno.

MATERIAL E MÉTODOS

Frutos de tomate (Lycopesicon
esculentum Mill) da cultivar Andréa fo-
ram colhidos no estádio verde-maduro

em campos de produção comercial no
município de Apiaí (SP), durante o mês
de maio de 2004. Os frutos colhidos fo-
ram transportados em caixas plásticas
durante o período noturno para uma
unidade de beneficiamento situada no
município de Cabreúva (SP).

Os frutos foram selecionados na uni-
dade de beneficiamento passando pelas
seguintes etapas: recebimento; lavagem,
secagem e escovação; classificação e
embalagem. A classificação foi realiza-
da eletronicamente por diâmetro e cor,
de acordo com as normas do MAPA
(2000). Após o beneficiamento, os fru-
tos foram transportados para o labora-
tório da Faculdade de Engenharia Agrí-
cola (Unicamp), em Campinas, SP, no
qual passaram por nova seleção, sendo
descartados os tomates com início de
coloração pintando e frutos brocados.

A aplicação do gás etileno foi reali-
zada em fluxo dinâmico, utilizando-se
uma mistura gasosa composta por etil
5% (50.000µL L-1) e ar comprimido, à
temperatura de 20°±1ºC, sob umidade
relativa de 90±5%, por 48 horas. A con-
centração da mistura contendo etileno
foi mantida a 100µL L-1. Após o trata-
mento com etileno os frutos foram divi-
didos em dois lotes. Os frutos tratados
ou não com etileno foram armazenados
sob duas temperaturas (20°±1ºC e a
12,5°±1ºC) e umidade relativa de
90±5%.

A periodicidade das análises físicas
e químicas deu-se de acordo com a per-
cepção visual da mudança na coloração
dos frutos armazenados, considerando-
se como mudança de coloração quando
60% dos frutos ou mais de um mesmo
tratamento atingissem o estádio de ama-
durecimento subseqüente, de acordo
com a classificação adotada pelo Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (MAPA, 2000). Foram consi-
derados cinco estádios de amadureci-
mento: verde-maduro, pintando, rosado,
vermelho e vermelho-maduro.

A perda de massa foi calculada em
relação ao peso inicial do fruto com o
auxílio de uma balança Marte, modelo
AL 500, com 0,01 g de precisão e 500 g
de carga máxima. Para a análise de cor
foi utilizado um espectrocolorímetro
Hunter Lab., com miniscan XE Plus,
parâmetros D65/10º. Foram feitas me-

dições num mesmo fruto, na região
equatorial em três faces opostas. Os re-
sultados foram expressos pela escala L*,
a* e b*. Na análise de acidez titulável
foram adotados os procedimentos des-
critos por Carvalho et al. (1990), com
resultados expressos em gramas de áci-
do cítrico por 100 g de suco de tomate
(g 100g-1). A análise de sólidos solúveis
foi realizada com um refratômetro Abbe
Refractometer, tipo WYA. Essa análise
realizou-se de acordo com procedimen-
tos descritos por Carvalho et al. (1990).
Essa determinação foi dada em graus
Brix (ºBrix). Para a determinação do teor
de ácido ascórbico foi utilizado o méto-
do padrão da AOAC (1984), modifica-
do por Benassi & Antunes (1988), por
meio de titulação com 2,6
dichlorophenol-indophenol. Os resulta-
dos foram expressos em mg de ácido
ascórbico.100 g-1 de matéria fresca.

Os ensaios foram planejados com
delineamento inteiramente casualizado
em esquema fatorial (2 X 2) com quin-
ze repetições (n=10). Os fatores consi-
derados foram a aplicação do gás etileno
(dois tratamentos, um com etileno ou-
tro sem etileno) e duas temperatura de
armazenamento (12,5°C e 20°C). Os
dados foram submetidos à análise de
variância e as médias foram compara-
das pelo teste de diferença mínima sig-
nificativa em teste de comparações múl-
tiplas, em que as diferenças entre dois
tratamentos maior que a soma de dois
desvios-padrões foram consideradas sig-
nificativas ao nível de 5% de probabili-
dade (Shamaila et al., 1992).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Verificou-se que tanto os frutos tra-
tados com etileno quanto os frutos do
tratamento controle mantidos à tempe-
ratura de 20ºC apresentaram alteração
de coloração mais rápida de que aque-
les tratados ou não com este
fitohormônio e armazenados a 12,5ºC
(Figura 1). Constatou-se que a partir do
nono dia de armazenamento a relação
a*/b*, um indicativo da mudança de cor
do verde para o vermelho, era signifi-
cativamente inferior (pd ≤ 0,05) nos fru-
tos armazenados a 12,5ºC do que nos
mantidos a 20ºC. Observou-se que os
frutos armazenados a 20ºC, tratados ou

Qualidade pós-colheita de frutos de   tomate cv. Andréa tratados com etileno
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não com etileno, apresentavam-se no 13º
dia de armazenamento com sinais ex-
ternos de podridão sendo, portanto, des-
cartados. Tal alteração só ocorreu nos
frutos mantidos a 12,5ºC ao redor de 24
dias, comprovando-se o efeito benéfico
da baixa temperatura na manutenção da
qualidade dos tomates (Figura 1).

Os fatos observados em relação ao
desenvolvimento da cor externa dos fru-
tos tratados com etileno estão relacio-
nados ao aumento da velocidade dos
processos metabólicos que é estimula-
da pelo etileno exógeno (Davies &
Hobson, 1981). De maneira análoga,
Moretti et al. (2002) verificaram que

inibidores da ação do etileno retardaram
o desenvolvimento da coloração verme-
lha em tomates cv. Solimar, pela dimi-
nuição do metabolismo respiratório e
conseqüente atraso na degradação de
pigmentos clorofílicos e síntese e reve-
lação de pigmentos carotenóides.

A perda de massa de tomates
‘Andréa’ foi estatisticamente igual para
frutos mantidos a 12,5ºC, com ou sem
aplicação de etileno, durante todo o pe-
ríodo experimental. Por outro lado, fru-
tos mantidos a 20ºC apresentaram per-
da de massa consistentemente maior do
que os frutos mantidos à temperatura
inferior (Figura 2), indicando um claro

efeito da temperatura nos processos re-
lacionadas à perda de água, via
transpiração, e perda de matéria seca,
via processo respiratório (Hobson &
Grierson, 1993; Nilsson, 2000). Verifi-
cou-se que a partir do sétimo dia de
armazenamento os tomates tratados com
etileno e mantidos a 20ºC apresentaram
um aumento significativo da perda de
massa em relações aos frutos mantidos
a 12,5ºC, com ou sem aplicação de
etileno. Ao final do experimento a per-
da de massa de tomates mantidos a 20ºC
e tratados com etileno era 120% maior
do que frutos não tratados com etileno
e mantidos a 12,5ºC (Figura 2).

De acordo com Andrade-Junior
(1999), uma perda de massa equivalen-
te de 3 a 6% já representa depreciação
do produto. A maior perda de massa
ocorreu para frutos mantidos a 20°C no
13º dia de armazenamento (Figura 2).
Frutos com aplicação de etileno apre-
sentaram média de 4,35% e frutos do
tratamento controle apresentaram mé-
dia de 3,86%. Tais resultados estão de
acordo com Chomchalow (1991), que
observou menor porcentagem de perda
de massa para frutos de tomate ‘Sunny’
mantidos a 12,5°C.

Verificou-se que a relação brix/aci-
dez apresentou ligeira redução para os
diferentes tratamentos até o 9º dia de
armazenamento para frutos a 20°C e 16º
dia para frutos armazenados a 12,5°C,
mostrando um discreto crescimento nes-
sa razão para frutos mantidos à tempe-
ratura inferior ao final do experimento
(Figura 3). Tal comportamento é expli-
cado tanto pelas alterações observadas
para os teores de ácidos orgânicos quan-
to para os teores de sólidos solúveis to-
tais que apresentaram tendências de re-
dução até o 9º e 16º dia para frutos man-
tidos a 20 e 12,5º C, respectivamente,
com ligeira elevação destes teores até o
final do período experimental (Figura 3).

A discreta redução verificada para a
acidez titulável é explicada pela utiliza-
ção de ácidos orgânicos, principalmente
o ácido cítrico, predominante em toma-
tes, como substrato respiratório na pós-
colheita de diversas frutas e hortaliças
(Tucker, 1993). Castro (2000) e Castro
(2003) também verificaram queda na
acidez titulável durante o amadurecimen-
to dos tomates para as cultivares Santa
Clara e Carmem, respectivamente.

Figura 1. Relação a*/b* de tomates ‘Andréa’ tratados com etileno e armazenados a 12,5ºC
e 20ºC. Barras verticais representam o desvio-padrão da média (a*/b* relation of tomato
fruits, cv. Andrea, treated with ethilene and stored under 12.5ºC and 20ºC. Vertical bars
indicate the average standard deviation). Campinas, Unicamp, 2005.

Figura 2. Perda de massa de tomates ‘Andréa’ tratados com etileno e armazenados a 12,5ºC
e 20ºC. Barras verticais representam o desvio-padrão da média (Mass loose from tomato
fruits, cv. Andrea, treated with ethilene and stored under 12.5ºC and 20ºC. Vertical bars
indicate the average standard deviation). Campinas, Unicamp, 2005.
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De maneira similar, os teores de só-
lidos solúveis apresentaram discreta re-
dução nos períodos mencionados ante-
riormente, que pode estar relacionada
com o consumo de açúcares no proces-
so respiratório, de acordo com Young et
al. (1993) citado por Filgueiras (1996).
O aumento no conteúdo desses sólidos
próximo ao final do experimento está
relacionado com a perda de massa,
notadamente na forma de água, sofrida
pelos frutos durante o armazenamento.

Pelos resultados obtidos no presen-
te trabalho, verificou-se que a aplicação
de etileno não demonstrou efeito signi-
ficativo para a relação brix/acidez
titulável em tomates ‘Andréa’, confor-
me já haviam relatado Kader et al.
(1978) para cv. Cal Ace e Manzano-
Mendez et al. (1984) para cv. New
Yorker. De maneira similar, Garcia et
al. (1977) também verificaram que o
etileno exógeno não exerceu efeito so-
bre os teores de sólidos solúveis totais.

Observou-se que houve tendência de
aumento nos teores de ácido ascórbico
para tomates tratados ou não com etileno
e armazenados a temperatura de 20 e
12,5ºC (Figura 4). Segundo Yahia et al.
(2001), o conteúdo de ácido ascórbico
é submetido a reações de oxidação e
redução durante o amadurecimento do
tomate. Os produtos de oxidação con-
sistem de radicais livres do ácido, os
quais podem ser revertidos novamente
ao ácido ascórbico, indicando possibi-
lidade de aumento desse composto ao
longo do amadurecimento do fruto. Para
os frutos mantidos a 12,5ºC verificou-
se que no 6º dia de armazenamento os
teores de ácido ascórbico eram signifi-
cativamente maiores em tomates do tra-
tamento controle do que nos tomates tra-
tados com etileno, um indicativo de que
o hormônio vegetal possa ter contribuí-
do para acelerar o processo de degrada-
ção do ácido ascórbico.

Diferença significativa similar foi
observada no quarto dia de
armazenamento para frutos tratados com
etileno e mantidos a 20ºC, que possuíam
teor menor de ácido ascórbico do que
frutos do tratamento controle mantidos
na mesma temperatura (Figura 4). Ao
final do experimento verificou-se que
tanto para os tomates armazenados a
20ºC quanto para os mantidos a 12,5ºC

extensão das modificações da cor dos
tomates em comparação com o
armazenamento realizado a 12,5ºC,
não havendo contribuição do etileno
exógeno na velocidade de ocorrência
desse processo em ambas temperatu-
ras estudadas. Tal informação pode
ser útil a produtores que desejam ace-
lerar o desenvolvimento da cor exter-
na do fruto por razões
mercadológicas. Todavia, pelos resul-
tados obtidos nas demais variáveis
químicas e físicas estudadas, conclui-
se que a utilização de etileno exógeno
em tomates ‘Andréa’ não é recomen-
dável.

Qualidade pós-colheita de frutos de   tomate cv. Andréa tratados com etileno

Figura 3. relação brix/acidez de tomates ‘Andréa’ tratados com etileno e armazenados a
12,5ºC e 20ºC. Barras verticais representam o desvio-padrão da média (Brix/acidity relation
of tomato fruits, cv. Andrea, treated with ethilene and stored under 12.5ºC and 20ºC. Vertical
bars indicate the average standard deviation). Campinas, Unicamp, 2005.

Figura 4. Teor de ácido ascórbico de tomates ‘Andréa’ tratados com etileno e armazenados a
12,5ºC e 20ºC. Barras verticais representam o desvio-padrão da média (Ascorbic acid ?? of
tomato fruits cv. Andrea, treated with ethilene and stored under 12.5ºC and 20ºC. Vertical bars
indicate the average standard deviation). Campinas, Unicamp, 2005. MF = matéria fresca.

não havia diferença significativa entre
os frutos tratados ou não com etileno.
Tais resultados estão de acordo com o
verificado por Garcia et al. (1977) e
Castro (2003) para a cv. Carmem. Por
outro lado, Kader et al. (1978) encon-
traram diferença nos níveis de ácido
ascórbico para tomates cv. Cal Ace com
e sem aplicação de gás etileno, não afir-
mando, entretanto, qual a causa dessas
alterações. Chomchalow (1991) encon-
trou valores mais elevados de ácido
ascórbico em tomates cv. Sunny trata-
dos com gás etileno.

O armazenamento a 20ºC teve
efeito tanto na velocidade quanto na
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released issues.

A paper will be eligible for the reviewing process if:

1. Accompanied by a signed agreement-on-publishing
from all authors. A signature on the first page of the original
paper or on the submission letter is accepted. In case one or
more authors can not sign it, please state the reason(s) in the
submission letter. In this case, the corresponding author assu-
mes the responsibility. Electronic messages or their hardcopies
with the agreement-on-publishing are accepted when sent
from an electronic account unequivocally managed by the
agreeing author;

2. The Associate Editor considered it adequate for peer
reviewing. In this case, the corresponding author will receive
an e-mail alert, along with instructions on how to pay the
processing fee (BRL $ 55,00). Rejected papers will not be
returned to the author(s).

Papers published in Horticultura Brasileira have the
following format:

1. Title: limited to 15 words. Avoid using scientific
names, unless there is no common name in the idiom used in
the paper;

2. Name(s) of author(s): Author(s) name(s) in full.
Abbreviate only middle family names. Use superscript
numbers to relate authors to addresses. Please refer the most
recent issues of Horticultura Brasileira for format;

3. Address(es): Full name of the Institution and
Department, if applicable, with full corresponding post and
electronic address for all authors. Use superscript numbers to
relate addresses to authors. Please refer the most recent issues
of Horticultura Brasileira for format;

4. Abstract and keywords: abstract limited to 1,700
characters (excluding spaces). Select up to six keywords,
starting with the scientific names of the organism(s) the study
deals with. It is not necessary to repeat words that are already
in the title;

5. Abstract, title and keywords in Portuguese: abstract,
title and keywords in Portuguese should be adequate versions
of their similar in English. Horticultura Brasileira will provide
Portuguese versions for non-Portuguese speaking authors;

6. Introduction;

7. Material and Methods;

8. Results and Discussion;
9. Acknowledgements, when applicable;

10. References: authors are asked to not exceed 30
bibliographic references. Make sure that at least half of the
references were published recently (up to 10 years).
Exceptional cases can be considered, regarding that authors
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de que devidamente justificados na carta de submissão do
trabalho. Todas as referências deverão ter sido citadas no tex-
to. Evite a citação de resumos de congresso;

11. Figuras e Tabelas: o limite para cada categoria (figu-
ras, tabelas e gráficos) é 3, com limite geral de 5. Verifique se
figuras, tabelas e gráficos não estão redundantes. O enuncia-
do e os rodapés de figuras, tabelas e gráficos devem ser bilín-
gües (português e inglês ou espanhol e inglês), com a tradu-
ção colocada entre parênteses logo após a versão no idioma
original do trabalho.

Este roteiro deverá ser utilizado para as seções Pesquisa e
Comunicação Científica. Para as demais seções veja padrão
de apresentação nos artigos publicados nos últimos números
de Horticultura Brasileira. Para maior detalhamento consulte
os números mais recentes de Horticultura Brasileira, dispo-
níveis também nos sítios eletrônicos www.scielo.br/hb e
www.abhorticultura.com.br/Revista.

As citações de artigos no texto deverão ser feitas confor-
me os exemplos: Resende & Costa (2005) ou (Resende &
Costa, 2005). Quando houver mais de dois autores, utilize a
expressão latina et alli, de forma abreviada, em itálico, como
segue: Melo Filho et al. (2005) ou (Melo Filho et al., 2005).
Quando houver mais de um artigo do(s) mesmo(s) autor(es),
no mesmo ano, indicar por uma letra minúscula, logo após a
data de publicação do trabalho, como segue: 2005a, 2005b.
Quando houver mais de um artigo do(s) mesmo(s) autor(es),
em anos diferentes, separar os anos por vírgula, como segue:
(Inoue-Nagata et al., 2003, 2004) ou “...segundo Inoue-Nagata
et al. (2003, 2004)...”. Quando vários trabalhos forem cita-
dos em série, utilize ordem cronológica de publicação.

Na seção “Referências”, organize os trabalhos em ordem
alfabética pelo sobrenome do primeiro autor. Quando houver
mais de um trabalho citado cujos autores sejam exatamente
os mesmos, utilize ordem cronológica de publicação. Utilize
para a seção “Referências” o padrão internacional, conforme
os exemplos:
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MADEIRA NR; TEIXEIRA JB; ARIMURA CT;

JUNQUEIRA CS. 2005. Influência da concentração de
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3
 no desenvolvimento in vitro de mandioquinha-

salsa. Horticultura Brasileira 23: 982-985.

b) Livro
FILGUEIRA FAR. 2000. Novo manual de olericultura. Vi-

çosa: UFV. 402p.
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FONTES EG; MELO, PE de. 1999. Avaliação de riscos na
introdução no ambiente de plantas transgênicas. In: TOR-
RES AC; CALDAS LS; BUSO JA (eds). Cultura de teci-
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Informação Tecnológica/Embrapa Hortaliças. p. 815-843.
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SILVA C. 1992. Herança da resistência à murcha de

Phytophthora em pimentão na fase juvenil. Piracicaba: USP
– ESALQ. 72p (Tese mestrado).

e) Trabalhos completos apresentados em congressos
(quando não incluídos em periódicos):

mention their reasons at the submission letter. Avoid citing
conference abstracts;

11. Figures and Tables: the limit for tables, figures, and
charts is 3 for each, with a total limit of 5. Exceptional cases
can be considered, regarding that authors mention their reasons
at the submission letter. Please, make sure that tables, figu-
res, and charts are not redundant. Table, figures, and chart
headers and footnotes should be bilingual (Portuguese and
English or Spanish and English), with the translated version
placed between brackets, following the original idiom version.

This structure will be used for the Research section. For
other sections, please refer to the most recent issues of
Horticultura Brasileira, available also at www.scielo.br/hb e
www.abhorticultura.com.br/Revista.

Bibliographic references within the text should have
the following format: Resende & Costa (2005) or (Resende
& Costa, 2005). When there are more than two authors,
use the Latin expression et alli in its reduced form, in italics,
as follows: Melo Filho et al. (2005) or (Melo Filho et al.,
2005). References to studies done by the same author in
the same year should be noted in the text and in the list of
References by the letters a, b, etc., as for example: 1997a,
1997b. In citations involving more than one paper from
the same author(s) published in different years, separate
years with commas: (Inoue-Nagata et al., 2003, 2004) or
“...accordingly to Inoue-Nagata et al. (2003, 2004)...”.
When citing papers in tandem in the text, sort them
chronologically.

In “References”, order citations alphabetically, according
to first author’s family name, without numbering. When there
is more than one paper from exactly the same authors, list
them in chronological order. References should appear
accordingly to the international format, as follows:
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GARCIA-GARRIDO JM; OCAMPO JA. 2002. Regulation
of the plant defense response in arbuscular mycorrhizal
symbiosis. Journal of Experimental Botany 53: 1377-
1386.

b) Book

BREWSTER JL. 1994. Onions and other vegetable alliums.
Wallingford: CAB International. 236p.

c) Chapter

ATKINSON D. 2000. Root characteristics: why and what to
measure? In: SMIT AL; BENGOUGH AG; ENGELS C;
van NORDWIJK M; PELLERIN S; van de GEIJN SC
(eds). Root methods: a handbook. Berlin: Springer-Verlag.
p. 1-32.

d) Thesis

DORLAND E. 2004. Ecological restoration of heaths and
matgrass swards: bottlenecks and solutions. Utrecht:
Utrecht University. 86p (Ph.D. thesis).

e) Full papers presented in conferences (when not
included in referred journals)
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Anais
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KELLY R. 1996. Electronic publishing at APS: its not just
online journalism. APS News Online. Disponível em http:/
/www.hps.org/hpsnews/19065.html. Acessado em 25 de
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SO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPe, 4. Anais ele-
trônicos... Recife: UFPe. Disponível em: http://
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de novembro. World asparagus situation & outlook. Dis-
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Editorial ou consulte os números mais recentes de Horticultura
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Processo de tramitação
Os artigos serão submetidos à Comissão Editorial, que

fará uma avaliação preliminar (escopo do trabalho, atendi-
mento às normas de publicação, seção, qualidade técnica e
qualidade do texto). A decisão da Comissão Editorial (ade-
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The reviewing process
Manuscripts are submitted to the Editorial Board for a

preliminary evaluation (scope, adherence to the publication
guidelines, section, technical quality, and command of
language). The Editorial Board decision (adequate for
reviewing, not adequate) will be e-mailed to the
correspondence author. If modifications are needed, the author
may submit a new version. If the manuscript is adequate for
reviewing, the Editorial Board forwards it to two ad hoc
reviewers of that specific research area. As soon as they
evaluate the manuscript, it is sent to a related Scientific Edi-
tor. The Scientific Editor analyzes the manuscript and forwards
it back to the Editorial Board, (1) recommending it for
publication, (2) suggesting modifications, or (3) do not
recommending for publication. If recommended or not for
publication, the manuscript is reviewed by the Associate Edi-
tor, who holds the responsibility for the final decision. If
modifications are suggested, the manuscript is returned to the
author(s), who, based on the suggestions, produces a new
version. Following, the Scientific Editor checks the new
version and recommend it or not for publication. In both ca-
ses, it is sent to the Associate Editor, for the final decision.
The reviewing process of  manuscripts that remained for longer
than 180 days with the author(s) will be cancelled.



131Hortic. bras., v. 25, n. 1, jan.-mar. 2007

o Editor Associado, que emitirá o parecer final. Cabe ao Edi-
tor Associado a responsabilidade pelo aceite ou rejeição do
trabalho. Os trabalhos que ficarem retidos pelos autores por
um período superior a 180 dias terão seu processo de
tramitação cancelado, sendo definitivamente arquivados.

Nenhuma alteração é incorporada ao trabalho sem a apro-
vação do(s) autor(es). Após o aceite em definitivo do traba-
lho, o autor de correspondência receberá uma cópia eletrôni-
ca da prova tipográfica, que deverá ser devolvida à Comissão
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corrections, whose format and content have already been
approved for publication, will not be accepted. Alterations,
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the text of the corrected galley proof that has been returned to
the Editorial Board.
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Las hortalizas en Colombia

La producción hortícola nacional
es muy heterogénea y dispersa. Se
cultivan aproximadamente 42
especies, en los diferentes pisos
térmicos del país. En 2004 se
sembraron 119.500 hectáreas y se
obtuvo una producción de
1.350.000 toneladas. Las
hortalizas más cultivadas
corresponden a arveja, tomate,
cebolla de bulbo, cebolla junca,
arracacha, zanahoria, cilantro,
habichuela, zapallo y repollo que
concentran el 85% del área
sembrada.
El consumo de hortalizas en
Colombia es de aproximadamente
38 kg/persona/ año, cifra que está
muy distante del consumo
mínimo, 146,0 kg / persona/año,
recomendado por la Organización
Mundial de la Salud. Existe un

déficit de 108 kg/persona/año.
La balanza comercial de la cadena
hortícola colombiana, durante el
periodo 2002 – 2005, presentó un
déficit promedio anual de US $
10.0 millones. En 2005, el país
exportó e importó hortalizas, en
fresco y procesadas, por un valor
de US$ 8,3 millones y US$ 10.2
millones, respectivamente.
La producción de hortalizas en
Colombia, en términos generales,
es una actividad riesgosa que se
caracteriza por los siguientes
aspectos: cultivos de tamaño
pequeño (1/2 – 10 ha), dispersos,
uso intensivo de mano de obra,
altos costos de producción,
mercado inestable y variable,
carencia de tecnología apropiada,
manejo poscosecha deficiente y
debilidad empresarial y gremial.
El pequeño y mediano productor
realiza siembras de hortalizas
pensando fundamentalmente en
que, éstas especies son de periodo
vegetativo corto, intensivos en el
cultivo, de alta demanda y gran
expectativa en su rentabilidad,
especialmente cuando el
agricultor cuenta con suerte de
lograr buenos precios en el
mercado.
En el año 2006, el Ministerio de
Agricultura realizó un
diagnóstico de la horticultura
colombiana, con el fin de
identificar las debilidades,
oportunidades, fortalezas y
amenazas y a la vez diseñar las
líneas de acción sobre las cuales

se debe trabajar para incrementar
la competitividad del sector. Se
priorizaron las siguientes
acciones: Investigación y
transferencia de tecnología,
comercialización, fortalecimiento
empresarial y gremial y
agroindustria. Con la voluntad del
Estado y el compromiso de los
horticultores, se espera que en los
próximos años el sector hortícola
colombiano sea un sector fuerte,
organizado y competitivo en los
diferentes mercados.
La capa de ésta edición de la
Revista Horticultura Brasileira
presenta una muestra de la
colección colombiana de
zapallos, Cucurbita moschata, la
cual es conservada, caracterizada
y evaluada por el grupo de
investigación: “Mejoramiento
genético, Agronomía y
Producción de semillas de
hortalizas” de la Universidad
Nacional de Colombia Sede
Palmira.
C. moschata es la especie
domesticada más importante en
Colombia, teniendo en cuenta el
área sembrada (3.600 ha) y la
producción (65.000 t).
Su gran acogida está dada por la
versatilidad en el consumo, tanto
directo (sopas, cremas, dulces, purés,
jugos, pastelería y compotas), como
indirecto (materia prima para la
agroindustria: harinas y
deshidratados); altas calidades
alimenticias relacionadas con el
contenido de caroteno, ácido

ascórbico, minerales y aminoácidos;
rusticidad; alto volumen de
producción (60 – 100 t/ ha) y
mercado potencial de exportación,
especialmente a los países europeos
y de norte América.
Se ha encontrado una gran
variabilidad para la mayoría de
los caracteres cualitativos y
cuantitativos, que incluye un alto
número de razas o poblaciones
locales, sugiriendo que Colombia,
especialmente la Costa Atlántica
Colombiana, es el centro de
máxima diversidad para esta
especie.
En la actualidad, la Universidad
Nacional de Colombia cuenta con
una colección activa de más de
320 introducciones nacionales. La
variabilidad genética de ésta
colección ha sido estudiada
mediante caracterización
morfológica y molecular y
evaluada agronómicamente, con
el fin de establecer su valor
genético como fuente de genes
para la producción de poblaciones
que una vez recombinadas y
seleccionadas originen nuevos
cultivares de zapallo.

(Dr. Franco Alírio Vallejo
Cabrera; Director del grupo de

investigación en Hortalizas;
Universidad Nacional de
Colômbia; Sede Palmira–

Valle; Delegado Internacional
da ABH - Colombia

E-mail:
 favallejoc@palmira.unal.edu.co)
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