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Prezados,

2008 é um ano especial para todos nós envolvidos com a horticultura, em geral, e com a olericultura, em particular: o Ano
Internacional da Batata (www.potato2008.org; www.fao.org.br), uma iniciativa da FAO para chamar atenção para este que é
o quarto alimento em importância no mundo. Nossa capa neste número é alusiva a este grande acontecimento.

Todo ano que começa traz novidades. Conosco não é diferente. Este ano iniciamos dois novos processos: a procura por
uma identidade visual inequívoca para a revista e a implantação da submissão eletrônica de trabalhos. Já neste número é
possível perceber o maior destaque dado ao título da revista na capa, inspirado no layout das capas da época da criação de
Horticultura Brasileira. Outras mudanças serão implementadas. Em relação à submissão eletrônica, já iniciamos a avaliação
dos programas disponíveis, com o intuito de identificar aquele que melhor se adequa à nossa revista.

Ao mesmo tempo, não nos descuidamos dos processos já iniciados, em especial a busca pela classificação internacional.
Porém, é preciso esclarecer que a classificação internacional não é, em si, a meta a ser atingida, mas sim conseqüência da
internacionalização da revista. Este é um caminho sem volta e um desafio que temos todos nós que enfrentar. Alguns passos
nesta direção já foram dados, como, por exemplo, a publicação em inglês, com a devida concordância dos autores, de traba-
lhos originalmente escritos em português.

O idioma em que um trabalho é publicado é uma decisão exclusiva e soberana dos autores. Porém, o que muitos desconhe-
cem é que o idioma de publicação não precisa ser necessariamente o mesmo utilizado para elaboração e submissão do traba-
lho. Para maiores esclarecimentos, consulte o subitem “Idioma de Publicação”, ao final das Normas para Preparação e
Submissão de Trabalhos, publicadas neste número.

Aproveitamos a oportunidade para nos despedir do Dr. Djalma Rogério Guimarães, nosso Editor Científico por tantos
anos, que agora se aposenta: Dr. Djalma, nossos mais sinceros agradecimentos! A sua contribuição para a Horticultura Brasi-
leira foi de enorme valia.

Até o próximo número,

Comissão Editorial.

Dearest,

“2008 is a special year for all of us working with horticulture, in general, and vegetable science, in particular. This is the
International Potato Year (www.potato2008.org), announced by FAO to draw attention to the potato, the fourth most important
food in the world. Our cover in this issue celebrates this important event.

Every New Year brings along novelties. It is not different with us. This year we launched two new processes: the search for
an unequivocal visual identity to Horticultura Brasileira and the implementation of the manuscript electronic submission.
Concerning the first, we decide to highlight the journal name on the cover, as can be seen already in this issue. The new layout
is inspired on that from the time when Horticultura Brasileira appeared. Other changes will follow. In regard of the electronic
submission, we already started the evaluation of the available software, looking for the one that will suit better our journal.

At the same time, we are keeping the eyes wide-opened at the ongoing processes, especially the search for the international
classification. However, it is crucial to point that the international classification itself is not the target, but consequence of the
journal internationalization. This is a one-way road and a challenge that we all have to face. Some steps into this direction
were already taken, for instance, the publication in English of papers originally written in Portuguese, with authors´ due
agreement.

The idiom in which a paper is published is an authors´ exclusive and sovereign decision. However, many authors do not
know that the publishing idiom does not need to be necessarily the same used to write and submit the manuscript. For further
information on that, please refer to “The Publishing Idiom”, in the end of the Guidelines for Preparation and Submission of
Papers published in this issue.

We take this opportunity to say good bye to Dr. Djalma Rogério Guimarães, our Scientific Editor for several years, who
now will enjoy a merited retirement: Dr. Djalma, thank you so much! Your contribution to Horticultura Brasileira was indeed
extremely valuable.

See you in the next issue,

The Editorial Board
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The demographics of the United
States are changing rapidly as

immigrant populations increase at rates
not seen since the early 20th century. In
2005, 7.9 million immigrants came to

the United States, the largest number in
a single year of the U.S. history.
According to the U.S. Census Bureau,
the U.S. Hispanic population was about
38 million in 2003 and expected to jump

to 49 million by 2015. The Asian
population was estimated at 12 million
in 2003 and expected to grow to over
17 million by 2015 (Bushnell, 2004).
The Brazilian government estimates that

MANGAN FX; MENDONÇA RU; NUNES SV; FINGER FL; BARROS ZJ; GALVÃO H; ALMEIDA GC; SILVA RAN; ANDERSON MD. 2008. Production
and marketing of vegetables for the ethnic markets in the United States. Horticultura Brasileira 26: 006-014.

Production and marketing of vegetables for the ethnic markets in the
United States
Francis X Mangan1; Raquel U de Mendonça1; Maria Moreira1; Samanta del Vecchio Nunes1; Fernando L
Finger2; Zoraia de Jesus Barros2; Hilton Galvão2; Gustavo C Almeida3; Rachel AN Silva1; Molly D
Anderson4

1University of Massachusetts, Dept. Plant, Soil & Insect Sciences, Amherst, MA 01003 EUA; 2UFV, Depto.Fitotecnia, 36571-000 Viçosa-
MG; 3CeasaMinas, Unid. Grande Belo Horizonte, Seção Agroqualidade, BR 040, km 688, 32145-900 Contagem-MG; 4Food Systems
Integrity, 22 Lawrence Lane, Arlington, MA 02474, USA; fmangan@umext.umass.edu

ABSTRACT
Due to the growing number of immigrants in the United States,

made up principally of Latinos, Asians and Africans, there has been
a growing demand for products that are popular in their countries of
origin. In order to meet this demand, there has been a tremendous
increase in imports of agricultural products to the United States.
Cassava is a good example. Imports of cassava to the US have
increased 370% in the last six years. The University of Massachusetts
began to evaluate vegetable crops popular among Puerto Ricans and
Dominicans in 1996, and in 2002 began to evaluate crops popular
among the large and growing Brazilian population in the state and
region. This paper summarizes results of research on crops popular
with Brazilian immigrants in the US, in addition to the evaluation of
the marketing chain and impact of media outlets to promote and sell
these crops. Surveys of Brazilian customers in target markets
demonstrated that the majority of Brazilian immigrants in the
Northeastern United States are from the state of Minas Gerais. Due
to this fact, the crops chosen for research in Massachusetts were
ones that were popular in this state: jiló, maxixe, taioba, abóbora
and okra. In order to successfully introduce these crops into the
marketplace it is critical to devote resources to promotion and
marketing. In spite of their popularity among Brazilians, these
vegetable crops are not normally found in the market so it is necessary
to let the community know that they are available and in what
locations. The most effective media outlet evaluated in this work to
reach Brazilians was the television station Rede Globo International,
available in the United States; however, other avenues evaluated to
promote this project to Brazilians, such as Brazilian newspapers and
radio programs, were also effective and less expensive. The
opportunity to export agricultural products to the United States is a
growing opportunity for farmers in Brazil. In order to gain access to
this market it is important to understand the distribution system used
for fresh produce in the United States.

Keywords: Taioba, jiló, maxixe, abóbora.

RESUMO
Produção e marketing de hortaliças para os mercados étnicos

nos Estados Unidos

Devido ao crescente número de imigrantes nos EUA, composto
por latinos, brasileiros, asiáticos e africanos, observou-se um au-
mento no interesse dessas comunidades em obter produtos que são
comuns em seus países de origem. Para atender essa demanda hou-
ve um aumento nas importações de produtos étnicos e na produção
interna dessas hortaliças. A mandioca é um bom exemplo do inte-
resse em cultivos étnicos. As importações desse produto cresceram
370% nos últimos seis anos. A Universidade de Massachusetts ini-
ciou suas pesquisas em 1996 com culturas populares entre os imi-
grantes de Porto Rico e Republica Dominicana e, em 2002, com os
vegetais presentes na culinária brasileira. Este trabalho sumariza as
informações disponíveis atualmente em relação às necessidades dos
imigrantes brasileiros em termos de hortaliças de cunho cultural,
identifica as cadeias fornecedoras existentes, explica os impactos da
mídia sobre o mercado étnico e descreve as práticas de aquisição de
produtos específicos demandados pelos consumidores brasileiros.
Pesquisas mostraram que a maioria dos imigrantes brasileiros eram
provenientes do estado de Minas Gerais e devido a esse fator, as
culturas escolhidas foram jiló, maxixe, taioba, abóbora e quiabo.
Para a introdução dos produtos no mercado é necessário focar gran-
de parte das atenções no marketing e divulgação. Apesar de existir
uma demanda, esses vegetais não são normalmente encontrados nos
mercados, sendo necessário informar onde e quais produtos estão
disponíveis. O melhor meio de divulgação entre os brasileiros é atra-
vés da emissora de TV Rede Globo, porém outros meios como jor-
nais e rádios em língua portuguesa são eficientes e mais acessíveis.
A exportação de produtos étnicos para os EUA é um mercado cres-
cente, porém para entrar nesse mercado é necessário compreender a
cadeia de distribuição de vegetais frescos nos EUA. Além disso, os
donos das grandes cadeias de supermercados desconhecem os vege-
tais étnicos, sendo muitas vezes uma barreira para a comercialização
dos mesmos.

Palavras-chave: Taioba, jiló, maxixe, abóbora.

(Recebido em 14 de dezembro de 2007; aceito em 29 de janeiro de 2008)
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there are 1.5 million Brazilians living
in the U.S., both legal and illegal (The
New York Times, 2005). The major
concentrations of Brazilians in the U.S.
are in Massachusetts, New York, New
Jersey, Florida, and California.

Massachusetts in particular has
experienced a strong surge of
immigrants in recent years. According
to 2005 Census estimates, Hispanics are
the largest ethnic minority in the state
with 8% of the population,
outnumbering African-Americans (7%).
Asians represent 5% of the total
population and their numbers are
increasing (Abraham, 2006). Forty
percent of the population in southeastern
Massachusetts is of Portuguese and
Cape Verdean backgrounds. About
150,000 Brazilians live in greater
Boston and Cape Cod, making
Portuguese the second most spoken
language in Massachusetts, according to
the U.S. Census (Rapoza, 2000). The
Brazilian Consulate in Boston and the
Brazilian Immigrant Center in Allston,
MA, estimate there are at least 250,000
Brazilians living in the state (The Boston
Globe, 2006).

The dramatic increase in immigrant
populations has had a significant effect
in the U.S. marketplace, especially for
fresh fruit and vegetable markets. In
2002, Hispanics, Asian-Americans, and
African-Americans represented 31% of
the U.S. population, yet they accounted
for 37% of all sales in supermarkets
(Grow with America, 2002). In 2006,
Hispanics had a buying power of $798
billion. This figure is expected to reach
$1.2 trillion by 2011, accounting for
9.5% of all U.S. buying power
(Humphreys, 2006). In Hispanic grocery
stores, 22% of total sales (over twice the
national average) come from the
produce department (Produce
Marketing Association, 2006). The
immigrant groups represented in
Massachusetts desire to purchase what
is part of their culture and readily
available in their countries of origin.
Historically, these items have rarely
been available in U.S. markets, if they
were available at all. But recently,
vendors have been providing them with
greater frequency by importing produce
from outside the U.S. or buying

domestically produced goods. To date,
most of the demand has been met with
imports. The history of cassava
production and imports to the U.S. is
illustrative.

Cassava in U.S. - Cassava (Manihot
esculenta) is one of the most important
root crops in the world and is very well
adapted to extreme conditions of
weather and soil types found in the
tropics and sub-tropics. The root is an
important source of carbohydrates to
over 600 million people in countries
where it is produced. In addition, the
plant is rich in protein, vitamin A and
C, and others nutrients (Fukuda, 2005).
In Brazil, the center of origin for this
crop and the largest producer in the
world, the leaves are also used in several
dishes such as maniçoba, in which
minced cassava leaves are cooked with
meats. Also, processed cassava leaves
have been used in programs to fight
hunger and undernourishment in Brazil.
According to Instituto Brasileiro de
Geografia de Estatística (IBGE, 2007),
Brazil produced almost 28 million
metric tons of cassava in 2005; almost
two million hectares were harvested in
this same year, with an average yield of
almost 15 t ha-1.

In Brazil there are two categories of
cassava. One is called sweet or mesa
(table) cassava, which is used for human
and animal consumption. In Portuguese,
varieties in this category are called
aipim, macaxeira or mandioca,

depending on the region of the country.
The second type of cassava is referred
to as bitter or mandioca brava (wild
cassava) and is used in industry
(Embrapa, 2007). In general, varieties
with yellow roots are preferred for
human consumption and those with
white roots are used for processing flour
(Fukuda, 2005).

For human consumption, the roots
of cassava varieties should have less
than 100 ppm of hydrocyanic acid
(HCN). The quantity of HCN can vary
greatly among varieties, and also with
the physiological stage of the crop and
the environmental conditions where
they are grown. Characteristics used by
consumers when buying cassava
varieties are the absence of fibers when
cooked, the length of time to cook, post-
harvest disease resistance, and the size and
ease of peeling the roots (Embrapa, 2007).
Many cassava varieties are adapted for
specific environments and good yields
achieved in one region will not be
reproduced in others. Most pests of cassava
are associated with specific environments,
which is the main reason for the large
number of cassava varieties used by the
growers in Brazil (Embrapa, 2007).

In 2000, the first year the USDA
began tracking the imports of cassava,
over 10,000 metric tons were imported
into the U.S. This amount has risen to
almost 45,000 metric tons in 2006
(Figure 1). Cassava is imported almost
exclusively from countries in Latin

Production and marketing of vegetables for the ethnic markets in the United States

Figure 1. Total imports of cassava to the United States (total das importações de mandioca
para os Estados Unidos). Amherst, University of Massachusetts, 2007.
Source: Data adopted from Yucca (cassava) reports (Fruit and Vegetable Market News, 2007).
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America. The increase in cassava
imports is not only due to increased
market demand, but also decreased
domestic production. Cassava
production was in excess of 400 hectares
in Southern Florida in the early 1980’s,
but production decreased dramatically
because of quality issues and the lower
cost of production in Latin American
countries. In 2006, less than 15 hectares
of cassava were estimated to be in
production in Florida (Lamberts, 2007;
personal communication).

The research on vegetables to ethnic
markets at the University of
Massachusetts - Most of the vegetable
crops popular in the countries of origin
of recent immigrants to Massachusetts
can be grown in the Northeastern U.S.
More than 70% of the almost 9,000
hectares of vegetables grown in
Massachusetts are crops that have their
center of origin in tropical and sub-
tropical climates, such as sweet corn (Zea
mays), pumpkins and squash (Cucurbita
spp.), peppers (Capsicum spp.), and
tomatoes (Solanum lycopersicum)
(USDA National Agricultural Statistics
Service, 2002). There are very few
vegetable crop species that cannot be
grown in the Northeastern U.S.

The demographic changes in
Massachusetts and growing conditions

in the state and region create a large
marketing opportunity for domestic
growers. Researchers from the
University of Massachusetts (UMass)
have been investigating cultural
requirements and market conditions for
vegetable crops used by the growing
immigrant population in the state and
region. Research began in 1996 with
crops popular among Puerto Ricans and
Dominicans, and has expanded
subsequently into vegetable crops
popular among other Latino groups,
Asians, and Brazilians. Due to this
research there are currently commercial
farmers in Massachusetts growing
vegetable crops desired by these
growing immigrant groups. Examples
are calabaza (Cucurbita moschata), ají
dulce (Capsicum chinense), and water
spinach (Ipomoea aquatica) (Rulevich
et al., 2003; Casey et al., 2004; Mangan
& Bunnell, 2004).

In order to meet the regional demand
for crops by immigrant populations, it
is also necessary to understand existing
supply chains and their requirements,
and consumer behavior. In addition to
research in Massachusetts, comparison
consumer surveys were conducted in
New Jersey, another state with a high
influx of immigrants. This paper
summarizes information available to

date on cultural requirements of crops
important to Brazilian immigrants in
Massachusetts, categorizes current
supply chains, explains the impacts of
ethnic media, and describes purchasing
practices for target crops in demand by
Brazilian consumers.

Brazilian crops investigated for
Massachusetts production - Beginning
in 2002, research and extension
activities at UMass have focused on
crops popular with the Brazilian
population in the state and region.
Surveys implemented by UMass
researchers with Brazilian consumers in
markets in Massachusetts and New
Jersey have shown the dominance of
consumers from states in Southeastern
Brazil, Minas Gerais in particular
(Figure 2). For this reason the focus of
investigation has been vegetable crops
popular in these states, such as scarlet
eggplant (Solanum gilo Raddi; in
Portuguese, jiló), West Indian gherkin
(Cucumis anguria; in Portuguese,
maxixe), squash and pumpkin
(Cucurbita spp.), tannia (Xanthosoma
sagittifolium; in Portuguese, taioba, and
okra (Albemoschus esculentus (L.)
Moench; in Portuguese, quiabo).

The scarlet eggplant is an annual
tropical vegetable that is very sensitive
to cool temperatures and can be planted
year-round in regions with very mild
winters. This bush-like plant produces
clusters of 2 to 4 fruits. Scarlet eggplant
cultivars used in Brazil range from
slightly to extremely bitter and have
yields as high as 40 metric t ha-1.
Varieties can produce fruit that are round
(cultivar Verde Redondo), oblong
(cultivar Morro Grande) or elongated
(cultivar Comprido Cachoeira). The
scarlet eggplant is harvested and sold
when it is immature (green), with
weights raging from 20 to 50 g fruit-1

(PESAGRO/RJ, 2001, cited by Torres
et al., 2003). Filgueira (2000) cites that
the yields of the cultivars Tinguá,
Comprida Grande Rio and Morro
Grande can vary greatly, from 30 to 70
t ha-1. According to Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE, 2007),
the largest production of scarlet eggplant
are in the states of Minas Gerais, Rio de
Janeiro, São Paulo, Espirito Santo,
Bahia, and Goiás, representing 85% of

FX Mangan et al.

Figure 2. States of origin of Brazilian immigrants living in Massachusetts and New Jersey
(estados de origem de imigrantes brasileiros que vivem em Massachusetts e New Jersey).
Amherst, University of Massachusetts, 2007.
Survey conducted with 105 Brazilians at two stores in Massachusetts (Fall River and New
Bedford) and two stores in New Jersey (Newark and Kearny) in 2006. (Pesquisa realizada
com brasileiros em dois supermercados em Massachusetts (Fall River e New Bedford) e
dois em New Jersey (Newark e Kearny) em 2006).
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the national production of 58,300 t in
1996. Due to the large volume of
intercellular gases, the scarlet eggplant
is very resistant to mechanical injury
during harvesting and packing. The
scarlet eggplant should be stored
between 10 and 13°C with relative
humidity greater than 95%. The scarlet
eggplant is very sensitive to water loss,
which can be reduced when stored in
perforated plastic bags or when fruits are
waxed (Calbo, 2007).

The scarlet eggplant is used several
ways in Brazilian cuisine, including as
an accompaniment in main dishes, in
soups and fried. In Southeastern Brazil,
it is common in bars and restaurants to
use the scarlet eggplant as a way to take
away the taste of strong alcoholic
beverages (tira-gosto). This is
considered a good alternative to other
dishes that traditionally are used in bars,
such as pork rind (in Portuguese,
torresmo), sausages and sardines, all of
which are normally fried in oil. In rural
areas of Brazil, where it is also known
as jinjilo, the scarlet eggplant is also
used in a home remedy as an ingredient
in a preparation of tonics for influenza,
colds, and fevers (Kurozawa, 2007).

Okra is a traditional vegetable in the
Malvaceae family cultivated in Africa,
India, Asia, The United States, Turkey,
Brazil, among many other countries
(Duzyaman, 1997). In Brazil, okra is an
important ingredient in many traditional
regional dishes, including the use as a
sacred food in religious festivals such
as caruru (okra cooked with dried
shrimp), the principal food offered to
saints in the state of Bahia. Okra is also
very important in the traditional cuisine
in the state of Minas Gerais, where it is
used with chicken (frango com quiabo)
and beef (refogado de carne com
quiabo). It is prepared in many different
ways, including steamed, fried, boiled
and grilled; okra is also thought to have
medicinal qualities in the treatment of
digestive system diseases (Programa,
2007). The fruits of okra grown in Brazil
are elongated and cylindrical in shape,
dark-green to light-green in color with
a point at the tip that is sometimes
slightly curved. Fruits for human
consumption are harvested immature,
and should be picked 4 to 10 days after

flowering, when the fruit is between 10
and 14 cm in length. At this stage, the
tip of the fruit is easily snapped with
fingers, which is a sign of freshness.
When the fruit reaches maturity, they
become very fibrous, hard and dry, and
the color turns slightly yellow
(Kurozawa, 2007). The most important
cultivars grown in Brazil are Santa Cruz
47, Amarelinho, Campinas II,
Esmeralda, Chifre-de-veado, Colhe-
bem, and Roxo (Kurozawa, 2007). Best
yields are achieved with warm
temperatures, well-drained soils with
high levels of organic matter, and
adequate fertility.

Okra is grown throughout Brazil,
including in home gardens. According
to the Agricultural Census of Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE, 2007), in 1996 the leading states
of production were Minas Gerais, São
Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro, Espirito
Santo, Bahia, and Goiás, representing
85% of the national production of
87,400 t. Yields in Brazil range from 20
to 40 t ha-1. Yields vary due to factors
such as cultivar selection, soil type,
climate, soil fertility, availability of
water, and pest management practices.

Maxixe (West Indian gherkin)
belongs to the cucurbit family and was
brought to Brazil from Africa during the
slave trade. It is most popular in the
Northeastern states of Brazil where it is
consumed boiled, fried, stewed or used
fresh in salads. Its harvest extends up to
60 days with yields varying from 4 to
16 t ha-1. Modolo (2003) estimated
yields of almost 52 t ha-1 when planted
in beds covered with polyethylene
plastic with trickle irrigation. In addition
to C. anguria (maxixe comum) another
species, C. longipes, is also used by
commercial farmers. A hybrid cultivar
has been developed by crossing C.
longipes and cultivars of C. anguria
(Koch & Costa, 1991). The fruits of
maxixe, which are about the size and
shape of a chicken egg, can have either
supple spines or smooth skin and are
pale green in color.

Tannia (taioba) is a perennial leafy
vegetable crop that belongs to the family
Araceae and originated from the
Tropical Americas (Rubatzky, 1997). It
is traditionally consumed in the states

of Minas Gerais, Bahia, and Rio de
Janeiro, among others. There is a
growing interest in this crop due to its
nutritional qualities, which are superior
to spinach, and its unique flavor (Pinto,
1999). There are several varieties being
commercially grown in Brazil, among
them is Common taioba (dark green
leaves with green petiole), Purple taioba
(dark green leaves with purple petiole),
and the BGH/UFV 5932 (light green
leaves and green petiole). The yield of
leaves ranges from 10 to 25 t ha-1 during
a harvest period which can last for up to
9 months depending on the region in
Brazil where it is grown.

Categories of businesses that sell
fresh produce to Brazilians in
Massachusetts - Massachusetts has
more than 1,000 Brazilian-owned
businesses. These include small
markets, restaurants, butcher shops,
clothing stores, bakeries, and travel
agencies, among others (Costa, 2007;
personal communication). It is estimated
that there are approximately 300
Brazilian stores that carry at least some
fresh produce in Massachusetts (Farias,
2007; personal communication). In
addition, there are non-Brazilian owned
businesses (i.e. wholesale distributors,
traditional supermarket chains, and
farmers’ markets) that carry Brazilian
products and locally-grown Brazilian
produce. Figure 3 shows these businesses
in the supply chain and their connections
as well as how Brazilian consumers are
getting fresh produce. It is estimated that
the most important source of fresh fruits
and vegetables for Brazilians in
Massachusetts are traditional
supermarket chains. However, the
overwhelming majority of fresh fruits
and vegetables that are consumed by
Brazilians in the state of Massachusetts
are being produced outside the State. A
central player in the distribution of fresh
fruits and vegetables to all markets is the
Terminal Wholesale Market in Chelsea,
MA. Except for farmers’ markets, the
vendors based in the terminal market
supply fresh produce to all of the
businesses categories.

Category 1: Farmers’ markets -
There were over 120 farmers’ markets
in Massachusetts in 2006. Annual sales
at these farmers’ markets are estimated

Production and marketing of vegetables for the ethnic markets in the United States
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to be over USD $20,000,000 annually
(Cole, 2007). In Massachusetts, all
agricultural products sold at farmers’
markets have to be produced in the state.
Given the large number of Brazilians in
the State, there are opportunities for
farmers to draw these customers to
farmers’ markets by providing fruits and
vegetables used in their cuisine.

Category 2: Brazilian restaurants
- There are more than 100 Brazilian-
owned restaurants in Massachusetts
(Vitorino, 2007; personal
communication). The majority of these
restaurants get their fresh fruits and
vegetables from the Terminal Wholesale
Market in Chelsea, MA (described
below), either by buying directly or
hiring jobbers that buy for them. Some
restaurants will buy certain locally-
grown vegetables that are popular in
their cuisine and difficult to get
wholesale directly from farmers. An
example is the scarlet eggplant, a
vegetable very popular in Brazilian
cuisine, which at times is difficult to get
through traditional channels. A very
small amount of fresh produce, however,
is bought directly from farms.

Category 3: Brazilian small
markets - The approximately 300 small
Brazilian stores in Massachusetts that
carry specific products used by Brazilians
on a regular basis and are located in areas
with large concentrations of Brazilians.
These stores carry a range of products
that can vary tremendously from store
to store and include Brazilian CDs and
DVDs, cosmetics, clothing, and canned
products, such as drinks, rice, beans, and
other processed products. A high
percentage of the products in their
inventory are from Brazil. Frequently
there is a butcher shop or a bakery. Fresh
meats are a very important part of the
Brazilian cuisine, and the cuts preferred
are different than those found in
traditional U.S. butcher shops. There are
also types of bakery goods that are
unique to Brazilian culture and not
found in mainstream U.S. stores. The
amount of fresh produce carried by these
stores varies greatly and usually focuses
on items highly desired by their
clientele. Stores in this category carry
fresh produce popular among Brazilians
that do not require cooling facilities (e.g.

onions, hard squashes, cassava). Some
stores have more advanced cooling
facilities and will carry a range of
produce with shorter post-harvest lives
(e.g. collards, scarlet eggplant). As with
Brazilian restaurants, stores in this
category get the majority of their
produce from the Terminal Wholesale
Market in Chelsea, either directly or
from independent distributors (jobbers).
Some wholesale companies based at the
terminal market will deliver to
individual stores for a service fee.

Category 4: “Ethnic” supermarket
chains - There are two “ethnic”
supermarket chains in Massachusetts
that carry Brazilian products. One is
Brazilian-owned and caters directly to
this community. It has four stores
located in cities with large Brazilian
populations: Framingham, Somerville,
Hyannis, and Shrewsbury. Each store
carries a large inventory of processed
products along with a meat department
and a bakery, similar to the Brazilian
small markets. The stores have larger
produce sections than those markets,
including fresh fruits and vegetables
used in the Brazilian cuisine. The
majority of the produce comes from the
Terminal Wholesale Market in Chelsea
MA. Kaufman et al. (2000) described a
“chain” store as “operating 10 or more
stores or outlets”. This business with
only four stores would not fit their
definition; however, for the purposes of
this study we consider this a chain store
in order to differentiate it from “small
markets” in which one individual has
control over sales. Kaufman et al. (2000)
would refer to this business as an
“Independent owned retail-store”.

The second “ethnic” supermarket is
a Portuguese-owned chain with 17
stores in four states: New Jersey, Rhode
Island, Massachusetts, and Florida.
Traditionally these stores were located
in areas with large Portuguese
communities, but they are now
expanding into areas with other
immigrant and traditional customers.
They currently have four stores in
Massachusetts in the following cities:
New Bedford, Fall River, Swansea, and
Attleboro. Because of the large and
growing Brazilian populations in many
of the cities where these stores are

located, the amount of Brazilian
products carried by these stores has
increased dramatically. The percentage
of Brazilian clientele at the 17 stores
varies widely, ranging from as low as
5% to as high as 90% (Cadima, 2006;
personal communication). The chain has
a main warehouse for fresh produce
located in Newark, NJ, but also has
warehouses in other states, including
Massachusetts. They order their fresh
produce from many sources, including
terminal markets in New York and
Miami. They will also buy directly from
farmers.

Category 5: “Traditional”
supermarket chains - There are at least
10 “traditional” supermarket chains with
stores in Massachusetts that are
important sources of fresh fruits and
vegetables for immigrant groups,
including Brazilians. One supermarket
chain, with 59 stores in Massachusetts
and New Hampshire, has actively
targeted these growing immigrant
communities by offering many products,
both fresh and processed, desired by
these groups. Many of these stores have
aisles with signs such as “Ethnic”,
“Mexican”, “Asian”, and “Brazilian”
where they sell processed products used
by these groups. This supermarket chain
carries a line of Brazilian non-perishable
food products (e.g. drinks, flour,
candies) and frozen foods (e.g. okra,
cassava) popular among Brazilians. The
produce manager of one store estimated
that Brazilians make up 40% of their
customer base. This chain has a central
warehouse from which the majority of
the fresh produce is distributed to all
their stores. The warehouse receives
deliveries from farms, local and outside
the State, and from brokers throughout
the country. Only what they call
“tropical products” such as cassava and
bananas are delivered to individual
stores from the Terminal Wholesale
Market in Chelsea (Shea, 2007; personal
communication).

Category 6: Wholesale-retail fruit
and vegetable markets - This category
describes larger independent markets
that carry significant amounts of fresh
fruits and vegetables that are not chain
stores and have a significant ethnic
customer base. Kaufman et al. (2000)
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would refer to a store of this nature as a
“green grocer”, in which at least 50%
of the sales are from fresh produce.
Stores in this category function as both
retail and wholesale operations. They
have a retail space but also sell fresh
produce to independent businesses,
ranging from restaurants to farm stands.
In season, stores studied as part of this
work buy a significant amount of their
fresh produce from local farmers. These
stores also get a significant amount of
their fresh produce from other markets
when not buying local. These include
the Terminal Wholesale Market in
Chelsea and other terminal markets and
brokers outside the State.

Category 7: Jobbers - These are
small to medium size wholesale
operations that buy products from larger
wholesale operations and deliver them
to retail businesses (Kaufman et al.,
2000). The largest source of fresh fruit
and vegetables for these businesses are
the Terminal Wholesale Market in
Chelsea, MA. One jobber company
interviewed is Brazilian-owned and has
over 30 accounts in Massachusetts,
mostly made up of restaurants and small
stores. Another term used at the
Terminal Wholesale Market for people
in this category is “peddlers”.

Category 8: Terminal wholesale
market in Chelsea MA - The New
England Produce Center and the Boston
Market Terminal, together referred to by
many as “Chelsea Market”, since it is
located in Chelsea, MA, play an
important role for many farming
operations in the State and region. The
terminal market focuses on independent
retailers and food service accounts
(Cook, 2001). Many farms in
Massachusetts sell wholesale to Chelsea
Market, but with the growth of farm
stands in recent years, many local
growers buy fresh produce from the
Chelsea Market to augment their own
produce sold at their farm stands. The
Terminal Wholesale Market in Chelsea
is a major source of fresh fruits and
vegetables, either directly or indirectly,
in all the categories described above,
except for farmers’ markets. One growth
area at the terminal market is fresh fruits
and vegetables popular among the
growing immigrant populations,

especially Hispanic and Asian produce
(Mangan, 2005).

Effects of ethnic media for
promotion and marketing - According
to the U.S. census, the percent of people
five-year old and over who speak a
language other than English at home
increased from 18.3% in 2002 to 19.4%
in 2005. The rates are slightly higher in
Massachusetts, from 18.7% in 2002 to
20.3% in 2005. Spanish-speakers are the
largest group, with 12% in the United
States. As the non-English speaking
populations have grown in the United States
so have media outlets serving these
communities. It is estimated that 51 million
Americans, 24% of the adult population,
are either primary or secondary consumers
of ethnic media (Project for Excellence in
Journalism, 2006).

While mainstream print media is
experiencing a downturn in readership,
Hispanic media outlets are experiencing
strong growth. Hispanic daily
newspaper circulation rose from less
than 200,000 in 1970 to over 1.6 million
in 2005. Advertising dollars have
increased in a similar trend to
circulation, and were estimated to be $
996 million in all ethnic media in 2005
(Project For Excellence in Journalism,
2007). As a specific example, in 2003,
Bank of America Corp., the third largest
bank in the U.S., initiated a $50 million
multicultural advertising campaign. The
campaign, which represented 25% of the
total marketing budget for that year,
included advertisements in ethnic media
in several languages, including $13
million for Spanish-language television
advertising (Talcott, 2004).

The Brazilian community in
Massachusetts also makes great use of
media specifically targeting their
community. Perhaps the most important
media outlet is the television station
Rede Globo, which is the largest
television station in Brazil and the third
most watched station in the world with
80 million people tuning in daily. The
international channel of Rede Globo,
which is available in 66 countries in 5
continents, reaches 5.5 million people
outside of Brazil (TV Globo
Internacional, 2007). In the U.S., Rede
Globo was first offered by dish network
and now is also available from Comcast,

the largest cable company in United
States. A second Brazilian television
station is now available in the U.S.,
called Rede Record (Rede Record
Internacional, 2007).

In 2004, a 30-second commercial
was commissioned by researchers at
University of Massachusetts to run on
Rede Globo in order to promote the
availability of Brazilian vegetables
grown in Massachusetts for local
markets. The vegetables highlighted in
the commercial included the scarlet
eggplant, maxixe, and an okra variety
popular in Brazil. A phone number and
email address were included in the
commercial to allow people to get more
information on the availability of these
crops. Over 120 phone calls and emails
were received from Brazilians desiring
these products, demonstrating the
impact of the commercial. A focus of
the commercial was to emphasize the
fact that these vegetables were grown
locally and the seed was obtained from
Brazil, confirming their authenticity.
Many Brazilians contacting project
personnel via email and phone relayed
their excitement about being able to buy
these vegetables in the U.S. for the first
time.

In this same year project personnel
from UMass were interviewed on a
popular TV show on Rede Globo
International, Planeta Brasil, about
local farmers growing Brazilian
vegetables and local markets that were
carrying them. This is one of the few
shows on Rede Globo that is not
produced in Brazil and focuses on
stories of interest among Brazilians
living outside of Brazil, in particular in
the United States. Both the commercial
and the segment on Planeta Brasil
played an important role in promoting
the sales of these vegetables, not only
in 2004 but in subsequent years. During
the interviews with consumers many
Brazilians mentioned that they had seen
the commercial and segment on Planeta
Brasil.

In May of 2006, an event was
organized by UMass personnel to
evaluate the sales potential for vegetable
transplants that can be sold as bedding
plants to the Brazilian community.
Specific vegetable transplants were
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produced and brought to the market.
These included transplants of maxixe,
taioba, and okra. To promote the event,
an article was published in a Brazilian
newspaper called Brazilian Voice based
in Newark, NJ, because the store
manager recommended this newspaper
as the most popular one among the
Brazilians in Newark. During the course
of the event, in person interviews were
conducted with 30 Brazilians and results
showed that 47% of the respondents saw
the article in the Brazilian newspaper.
This newspaper is written exclusively
in Portuguese. Other examples of
Brazilian newspapers produced in the
United States that are exclusively in
Portuguese are: a Notícia, Metropolitan,
Brazilian Press, and National Brazilian
Newspaper. They are all free and are
available in the majority of the 1,000
Brazilian stores in Massachusetts.

Purchasing habits for Brazilian
vegetables in the U.S. - Before farmers’
devote valuable land and resources to
produce new crops it is critical that they
understand the size of the market for the
specific crops. UMass researchers
implement surveys with target
consumers to ascertain food habits for
the target crops. As an example, surveys

were implemented with Brazilian
consumers living in the United States
about their purchasing habits for maxixe
while they were living in Brazil since
this vegetable was not available fresh
in the U.S.

More than 40% of consumers bought
at least 1 kg (2.2 lbs) per week of maxixe
while living in Brazil (figure 4). There
was a strong relationship between the
amount purchased and the state of origin
in Brazil. Brazilians from states in Brazil
where this vegetable is more popular
had a tendency to buy more. More than
10% of those surveyed did not know
what maxixe was, since they came from
states where it is not part of the local
cuisine (data on states of origin not
shown). For those consumers that
bought maxixe in Brazil, they were
asked if they used any fresh vegetables
available in the U.S. as substitutes for
maxixe. Forty-two percent of those
surveyed said that there were no
substitutes for maxixe (data not shown),
indicating its uniqueness to some
consumers. However, 54% of those
surveyed said that they buy cucumbers
as a substitute. Four percent of
customers said that they bought scarlet
eggplant and okra as substitutes,
probably since they are both used in a

Brazilian dish called cozido, which also
has maxixe as a key ingredient. Due to
the results of these surveys, commercial
farmers in Massachusetts are producing
maxixe for the first time in 2007.

Final remarks - The large and
growing Brazilian population in
Massachusetts has a strong preference
for their traditional cuisine, and this
represents a market with strong potential
for local producers. In order for local
farmers to fully take advantage of these
opportunities, it is critical that they
understand the market demand for the
specific products and the distribution
system used by the markets that sell
these products. The terminal wholesale
market in Chelsea, MA is a dominant
distribution point for most of the retail
markets that cater to Brazilians (Figure
3). This is especially true for small
Brazilian stores and restaurants, which
represent over 300 markets in the state.
Most of these 300 businesses sell
relatively small amounts of fresh
produce per week, and therefore, it is
not practical for local farmers to deliver
to individual stores. Instead, it would be
more efficient to sell the produce to
vendors at the terminal market where
these smaller stores buy their produce.

It is important that local farmers
understand the difference between
Brazilian-owned and non-Brazilian
owned businesses. The owners of
Brazilian-owned businesses are very
knowledgeable about the fresh fruits and
vegetables desired by their clientele and
are in a position to promote them to their
customers. The use of point-of-sales
materials and other types of promotion
are not as critical with these smaller
Brazilian-owned stores since the
employees of the stores can promote the
products themselves.

Managers of supermarket chain
stores understand the changes in their
marketplace due to the growth of
immigrant populations and are eager to
offer fresh produce that is desired by
these groups; however, they need to be
educated about the specific crops
desired by these groups and what the
market potential for them is before they
will buy them. It is critical to have staff
that understands the language and the
culture of the target ethnic group in order

FX Mangan et al.

Figure 3. Supply chain for fresh produce used by Brazilians in Massachusetts - Line thickness
of arrows varies according to estimates of product flows (cadeia de abastecimento de produ-
tos frescos utilizados por brasileiros em Massachusets – a espessura das linhas varia de
acordo com a estimativa do fluxo de produtos). Amherst, University of Massachusetts, 2007.
Source: interviews with wholesale and retail managers of traditional and ethnic chains,
small markets and restaurant owners, jobbers, farmers and consumers (fonte: entrevistas
com gerentes de atacadistas e de redes varejistas tradicionais e étnicas, donos de pequenos
mercados e restaurantes, atravessadores, produtores e consumidores).
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to implement a market analysis of the
specific products to be assessed. In the
case of the market analysis of the hybrid
squash and maxixe in this study,
Portuguese-speaking survey takers were
essential, since the majority of
consumers interviewed were
Portuguese-dominant. In addition to
linguistic reasons, there were cultural
considerations. A large percentage of the
Brazilian population in Massachusetts
is undocumented and the fact that
project personnel implementing the
surveys were Brazilian and spoke
Portuguese made interviewees more
comfortable to take the survey.

An understanding of the importance
and power of ethnic media outlets is
critical to maximize the sales of target
products. Brazilian newspapers and
cable TV are important sources of
information for the consumers in this
study, and articles and programming on
Brazilian TV promoting locally-grown
vegetables had a tremendous impact on
sales. These newspapers and locally-
produced TV programs are hungry for
stories that highlight products desired by
their audience, in particular ones that
they did not know could be produced
locally. It was very easy to get Brazilian-
owned newspapers to produce articles
about the availability of the locally-
grown vegetables that were used in this
research.

The importance of promoting these
crops in the marketplace with personnel
who speak the language (Portuguese)
and understand the culture and cuisine
of Brazil cannot be underestimated.
Brazilian and Portuguese-speaking
project personnel were able to draft
articles in Portuguese for the
newspapers targeted in this work and
also able to produce point-of-sales
materials in Portuguese that resonated
with Brazilians store owners and
customers. In addition, some store
owners and managers were Portuguese-
dominant, or in some cases spoke little
or no English, so having personnel who
spoke Portuguese was essential.

Farmers rightfully see the
introduction of new crops as a challenge,
beginning with the availability of seeds
in the U.S. to the different production
practices that they must learn in order

Production and marketing of vegetables for the ethnic markets in the United States

to grow them successfully. There can
also be considerable risk in growing new
crops without a thorough understanding
of their market potential. It is essential
that the farmers understand the market
demand for a specific crop, and the
distribution system used to deliver the
crops to the consumer, before planting
the seed.
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O melão (Cucumis melo L.) é uma
das culturas de maior expressão

econômica e social para a região Nor-
deste do Brasil. O estado do Rio Gran-
de do Norte concentra a maior produ-
ção de melão, onde o pólo de desenvol-
vimento integrado Açú/Mossoró (Bra-
sil, 2001) representa cerca de 63% de
todo o melão produzido no estado (Sil-
va et al., 2000). Nessa região, empre-
gam-se altos níveis de insumos, além do
uso intensivo de fertilizantes no solo
(plantio e cobertura) o que pode contri-
buir para a degradação ambiental.

Pesquisas têm sido realizadas para
se avaliar o efeito de insumos orgâni-
cos no solo e na planta, como ferramen-
ta importante para se definir doses, fre-
qüência e épocas de aplicação, bem
como para avaliar seus efeitos na carac-
terística final do produto (Duenhas et al.,
2004).

SOUZA JO; MEDEIROS JF; SILVA MC; ALMEIDA AHB. 2008. Adubação orgânica, manejo de irrigação e fertilização na produção de melão amarelo.
Horticultura Brasileira 26: 015-018.
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A matéria orgânica proporciona efei-
tos positivos diretos no solo, como a
diminuição da compactação, aumento
na retenção de água, melhor estruturação
do solo e maior eficiência do uso de fer-
tilizantes, ou efeitos positivos indiretos,
como o aumento geral da biomassa
(MacCarthy et al., 1990; Nardi et al.,
2002). Além disso, o manejo do solo
com práticas que não agridam a biota e
favoreçam a ciclagem dos nutrientes,
tais como a utilização de esterco e com-
postos orgânicos, é de fundamental im-
portância para obtenção de plantas sa-
dias (Altieri, 1994), refletindo na pro-
dutividade e qualidade dos cultivos
(Mulungoy & Merckx, 1996).

Alguns trabalhos comprovam o efei-
to positivo da adubação orgânica sobre
a produção e a qualidade de olerícolas
como tomate, espinafre, rabanete, abo-
brinha italiana, cenoura, couve-flor e

alface (Luz et al., 2004; Villas Boas et
al., 2004), principalmente em solos de
clima tropical, onde a decomposição de
matéria orgânica se realiza intensamen-
te (Silva, 2002).

Faz-se necessário testar fontes de
adubo orgânico, como complemento aos
métodos tradicionais de adubação, para
minimizar os impactos ambientais e eco-
lógicos do sistema de cultivo convencio-
nal, que podem causar a inviabilidade
econômica da atividade (Barbiere,
2002), visando introduzir um manejo
sustentável à exploração da cultura do
melão na região.

O esterco tem sido uma importante
fonte de matéria orgânica aplicado na
cultura do melão, mas devido a proble-
mas com plantas daninhas, nos últimos
anos tem sido substituído por outras fon-
tes alternativas, dentre elas o composto
Ribumim® e o composto Integral®. O

RESUMO
O objetivo do trabalho foi estudar o efeito da adubação orgânica

e manejo de irrigação e fertilização na produção de melão amarelo.
O experimento foi realizado no período de outubro a novembro de
2001, no município de Mossoró-RN. O delineamento experimental
foi em blocos inteiramente casualizados, com duas repetições e os
fatores foram arranjados no esquema fatorial 3 x 4 + 1. Foram estu-
dados três tipos de materiais orgânicos (composto Ribumim®, com-
posto Integral® e esterco) em quatro doses (50; 100; 150 e 200% do
recomendado) aplicadas no plantio, e um tratamento testemunha (sem
adubo orgânico), além de 3 manejos de irrigação e fertirrigação em
experimentos representados pelas áreas A1, A2 e A3. Foram avalia-
dos: produção comercial de frutos, massa media de frutos comer-
ciais, firmeza de polpa e sólidos solúveis totais. A adição de adubo
orgânico ao solo favoreceu o incremento da produção comercial de
frutos nas áreas A1 e A2 e firmeza na área A1, que receberam as
maiores quantidades de adubo via fertirrigação, embora essas áreas
tenham produzido menos que a Área A3, onde os materiais orgâni-
cos não influenciaram na produção.

Palavras-chave: Cucumis melo L., composto, produtividade, qualidade.

ABSTRACT
Organic fertilization, irrigation management and chemical

fertilization on yellow melon production

The effect of organic matter, irrigation handling and fertilization
was evaluated on the yield of yellow melon. The experiment was
carried out in Mossoró, Rio Grande do Norte State, Brazil, from
October to November 2001. The experimental design was of entirely
randomized blocks with two replications, in the factorial 3 x 4 x +1.
Three organic compositions (Ribumim®, integral composition® and
organic manure) were studied in four levels (50; 100; 150 and 200%
of the recommended doses) applied before sowing and one control
(without organic matter), besides 3 irrigation and fertilizing
managements in the experiments represented by areas A1, A2 and
A3. The evaluated characteristics were: commercial fruits production,
average mass of the commercial fruits, pulp firmness and total soluble
solids. With the addition of organic matter occurred an increment of
the commercial fruits yield on the areas A1 and a2, and firmness on
Area A1, in spite of the higher quantity of fertilizer through
fertirrigation, even though these areas produced less than Area A3,
where the organic matter had no influence on the yield.

Keywords: Cucumis melo L., composition, yield, quality.

(Recebido para publicação em 12 de novembro de 2006; aceito em 21 de fevereiro de 2008)
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Ribumim® é um produto comercial deri-
vado de material orgânico de origem não
definida (Dynia et al., 2001). O compos-
to Integral®, que corresponde ao Com-
posto da Pole®, é oriundo da mistura de
casca de arroz carbonizada, pó de casca
de coco e esterco bovino curtido.

Outra forma que pode causar danos
ao meio ambiente no Pólo de desenvol-
vimento integrado Açú/Mossoró é o uso
inadequado da água por meio da irriga-
ção (fertirrigação), tanto a falta quanto
o excesso de água podem afetar o de-
senvolvimento e a produção das cultu-
ras (Monteiro et al., 2006). Objetivou-
se estudar o efeito da adubação orgâni-
ca e manejo de irrigação e fertilização
na produção de melão amarelo.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na fa-
zenda São João, de outubro a novem-
bro de 2001, no município de Mossoró-
RN, situado nas coordenadas geográfi-
cas 5º11’ de latitude sul e 37º de longi-
tude oeste, com altitude média de 18
metros. Segundo a classificação de
Köppen, o clima é do tipo BSwh’, apre-
sentando temperatura média anual de
27,4ºC, precipitação pluviométrica bas-
tante irregular, com média de 673,9 mm/
ano e umidade relativa média de 68,9%
(Carmo Filho et al., 1991).

O solo da área é classificado como
Argissolo Vermelho Amarelo. Os ma-
teriais orgânicos utilizados na adubação
de fundação apresentaram a composi-
ção de plantio (% na matéria seca) de
N, P, K, Ca, Mg, Na e Cl, respectiva-
mente: para o material Ribumim®: 1,10;
0,05; 0,20; 0,30; 0,05; 0,19 e 0,55; para
composto Integral®: 1,01; 1,00; 1,23;
5,51; 0,53; 0,32 e 0,22; e para esterco:
1,37; 0,01; 0,78; 1,12; 0,42; 0,11 e 0,11.
O Ribumim® apresentou 20; 560; 870;
3410 e 15 mg kg-1 de B, Zn, Cu, Fe e
Mn; respectivamente; o composto Inte-
gral apresentou 40; 250; 56; 8250 e 331
e o esterco 33; 69; 15; 13500 e 344.

Foram conduzidos simultaneamen-
te três experimentos, representados pe-
las áreas A1, A2 e A3, realizando-se
análise de variância isolada para cada
área e, posteriormente,  análise conjun-
ta. O delineamento experimental utili-
zado em cada área foi em blocos intei-

ramente casualizados, com duas repeti-
ções por área e os fatores arranjados no
esquema fatorial 3 x 4 + 1, com o em-
prego de três tipos de materiais orgâni-
cos (Ribumim®, composto Integral® e
esterco) e quatro doses (50; 100; 150 e
200% do recomendado pelos produto-
res de melão da região de Mossoró na
época, que se baseava no valor gasto
com o material orgânico aplicado na
adubação de fundação, estabelecido em
R$ 400,00 ha-1) além de um tratamento
testemunha (sem adubo orgânico).

Cada área diferenciou-se pelas do-
ses de N, P e K aplicadas em
fertirrigação e/ou pela forma em que se
manejou a irrigação. Na área A1 foram
adotados os procedimentos de manejo
de água e fertirrigação da fazenda (110-
160-330 kg ha-1), em A2: 99-160-340 kg
ha-1 e as lâminas de irrigação foram ba-
seadas na estimativa da ETc, segundo
FAO (Allen et al., 1998), com freqüên-
cia de irrigação realizada para não dei-
xar o potencial matricial ser inferior a
-30 kPa até a floração e maturação dos
frutos, e não inferior a -15 kPa na fase
de frutificação; na área A3, o manejo da
irrigação foi similar a da área A2, mas
com a formulação 60-160-267. A curva
de distribuição dos adubos via
fertirrigação foi de acordo com a curva
de absorção de nutrientes para o híbri-
do Yellow King (Prata, 1999).

As lâminas de águas aplicadas ao
longo do ciclo, por fase fisiológica, fo-
ram: fase inicial (28,3 mm), floração
(55,7 mm), frutificação (140,6 mm), e
maturação (41,0 mm); inicial (29,6
mm), floração (57,5 mm), frutificação
(136,6 mm) e maturação (40,0 mm); Ini-
cial (29,7 mm), floração (57,5 mm),
frutificação (136,6 mm) e maturação
(40,0 mm), para as áreas A1, A2 e A3,
respectivamente.

As parcelas experimentais foram
constituídas de uma fileira de plantas de
13 m de comprimento, utilizando-se os
6 m centrais para avaliação da produ-
ção. No plantio do melão foi utilizado o
tipo “amarelo”, híbrido Goldex, da
Petossed®.

O solo foi preparado por uma aração,
duas gradagens, sulcamento e passagem
de enxada rotativa na faixa do solo, onde
foi plantado o melão. O plantio foi rea-
lizado em covas próximas aos

gotejadores, com uma e duas sementes
por ponto de emissão, de forma alterna-
da, proporcionando uma densidade de
18.700 plantas por hectare. A profundi-
dade de semeadura foi de 2 cm. A cultu-
ra foi mantida sempre no limpo, através
de capinas manuais com uso de enxada.
Os frutos defeituosos foram eliminados.
O controle das principais pragas e doen-
ças foi de caráter preventivo, através de
defensivos agrícolas, de acordo com os
procedimentos adotados pela Fazenda
São João. Os frutos foram colhidos
quando se encontravam em estádio de
maturação, aos 67 e aos 72 dias.

Na irrigação por gotejamento os
emissores liberavam 1,36 L h-1, traba-
lhando com uma pressão média de 100
kPa, foram previamente avaliados em
condições de campo, sob condições nor-
mais de operação, apresentando coefi-
ciente de uniformidade de vazão de
85%. Foram utilizados os coeficientes
de cultivo (kc) e a evapotranspiração de
referência (ETo) estimada pela equação
de Penman-Monteith, proposta pela
FAO, conforme sugerem Allen et al.
(1998). Irrigou-se de acordo o turno de
rega de cada bloco experimental, onde
os volumes foram definidos mediante os
dados climatológicos coletados diaria-
mente na estação climatológica da
UFERSA, aplicando-se valores em uma
planilha de acordo com método da FAO
(Allen et al., 1998).

Avaliou-se a produtividade comer-
cial (tipo exportação e nacional), que
correspondeu a toda a produção de fru-
tos sem deformações. Dentro das carac-
terísticas de qualidade, foi avaliada a
firmeza da polpa (utilizando-se um
penetrômetro com “pluger” de 8 mm,
quatro leituras em cada fruto, na região
equatorial da polpa). O conteúdo de só-
lidos solúveis (obtido diretamente no
suco, oriundo de fatias de melão, qua-
tro frutos/parcela, usando método de
campo com refratômetro digital ATAGO
(escala de 0 a 32%) com correção de
temperatura).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Houve efeito significativo dos adu-
bos orgânicos em relação à testemunha
(sem uso de adubo orgânico) para a pro-
dução comercial nas áreas A1 e A2 e

JO Souza et al.
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para a firmeza dos frutos na área A1
(Tabela 1). Para as doses de adubo or-
gânico, houve significância apenas para
o Ribumim®, com redução linear da pro-
dutividade com o aumento da dose (Y =
-0,04x + 22,02; R2 = 0,80) na área A2.
O aumento da dose do Ribumim® pode
ter provocado um desequilibro nutricio-
nal na planta, afetando assim a produ-
ção. Observou-se efeito significativo do
esterco sobre a produtividade, ocorren-
do incremento com o aumento da dose
(Y= 0,0402x + 15,16; R2 = 0,97) na área
A3. Esses resultados são discordantes
dos obtidos por Faria et al. (1994), Fa-
ria & Pereira (2000) e Pinto et al. (1995),
em que as produtividades decresceram
com aumento das doses de esterco, pro-
vavelmente devido à diferença na fonte
e dose de adubo orgânico e solo.

As massas médias de frutos comer-
ciais e sólidos solúveis totais não foram
afetadas pelas fontes ou pelas doses (Ta-
bela 1). Resultados semelhantes foram
encontrados por Duenhas et al. (2004),
avaliando a massa média de frutos de
melão em sistema orgânico de produ-
ção, ao se testar doses, freqüência e épo-
ca de aplicação do adubo. Por outro lado,
Sales Júnior et al. (2003) verificaram
diferença entre os materiais orgânicos
em relação à testemunha, quando traba-
lharam com os efeitos dos mesmos adu-
bos orgânicos sobre a qualidade do me-
lão, embora Faria et al. (1994) não ve-
rificaram variações no teor de sólidos
solúveis totais com o uso da matéria
orgânica.

Para a firmeza de frutos, na área A1,
houve diferença significativa entre os
tratamentos com relação à testemunha
(Tabela 1). Esses dados são discordan-
tes dos obtidos por Sales Júnior et al.
(2003), porém os valores encontrados
neste trabalho foram superiores aos en-
contrados em outros trabalhos com me-
lão (Alves et al., 2000; Soares, 2001).
Observou-se efeito significativo e linear
com o aumento da dose do Ribumim ®
sobre a firmeza dos frutos para a área
A2 (Y = 0,0546 x + 30,66; R2 = 0,94).

Pela Tabela 2, verifica-se que o ren-
dimento comercial de frutos oscilou em
média de 15,00 a 19,98 t ha-1 entre as
áreas e que os rendimentos na área A3
foram superiores aos obtidos nas áreas
A1 e A2, que não diferiram entre si. Na

área A3 obteve-se o maior rendimento
comercial com a menor dose de nitro-
gênio via fertirrigação (60 kg ha-1); es-
ses resultados estão de acordo com os
obtidos por Srinivas & Prabhakar
(1984), que observaram aumento de
200% na produtividade do melão com
aplicação de 50 kg ha-1 desse nutriente.

Prabhakar et al. (1985), estudando a
influência dos níveis de N (0; 50 e 100
kg ha-1 N), P (0 e 60 kg ha-1 de P

2
O

5
) e K

(0 e 60 kg ha-1 de K
2
O) na produção do

melão, verificaram que houve resposta
linear aos níveis de N, com a dose de 50
kg ha-1 considerada a mais econômica.
Resultados semelhantes foram verifica-
dos neste trabalho, onde a área que re-
cebeu menor quantidade de adubo via
fertirrigação (A3) foi estatisticamente
superior às demais áreas, tendo em vis-
ta que não houve efeito significativo dos
tratamentos dentro da área para esta va-

riável. As áreas A1 e A2, que receberam
as maiores doses de N-P-K via
fertirrigação, obtiveram as menores pro-
dutividades de 17,12 e 15,00 t ha-1, res-
pectivamente (Tabela 2). Outro fator que
pode ser considerado para a área que re-
cebeu maior adubação via fertirrigação
ter apresentado menor produção comer-
cial, foi o ataque severo da minadora
(Liriomiza sp.) com maior intensidade de
infestação nas áreas A1 e A2, que se en-
contravam mais próximas de um local
com restos culturais de plantio a cerca
de 30 m, o que pode ter favorecido tal
severidade. A quantidade elevada de ni-
trogênio aplicado nessas áreas possivel-
mente favoreceu a predisposição das
plantas ao ataque de pragas e doenças.

Provavelmente, devido ao ciclo mui-
to curto da cultura e ao fato de que as
doses de nutrientes aplicadas em
fertirrigação foram capazes de suprir

Tabela 1. Valores médios da produção comercial de frutos (PRC), massa média de frutos
comerciais (MMC), firmeza de polpa (FP) e sólidos solúveis totais (SST) do melão para
cada tipo de material orgânico nas três áreas. (Mean values of commercial fruits yield, mean
mass of commercial fruits, pulp firmness and total soluble solids of melon fruits for each
type of organic matter source in three locations). Mossoró, UFERSA, 2001.

*Letras diferentes nas colunas entre os materiais, para cada área, indicam diferença signifi-
cativa ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

Tabela 2. Valores médios de produção comercial de frutos (PRC), massa média dos frutos
comerciais (MMC), firmeza de polpa (FP) e sólidos solúveis totais (SST), nas três áreas.
(Mean values of commercial fruits yield, mean mass of commercial fruits, pulp firmness
and total soluble solids in three locations). Mossoró, UFERSA, 2001.

*Letras diferentes nas colunas entre as áreas, indicam diferença significativa ao nível de 5%
de probabilidade pelo teste de Tukey.

Adubação orgânica, manejo de irrigação e fertilização na produção de melão amarelo
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totalmente a cultura, as doses crescen-
tes de adubo orgânico não tenham pro-
movido respostas positivas para a maio-
ria das variáveis avaliadas.

Para a massa média de frutos e fir-
meza de polpa entre as áreas, não se
observou diferença significativa. No
entanto, houve significância no teor de
sólidos solúveis totais (ºBrix) entre as
áreas. Observa-se que a amplitude os-
cilou de 10,71 a 11,35 (Tabela 2). De
maneira geral são teores aceitos para o
ponto de colheita e de comercialização
(Pedrosa, 1992; Gayet, 1994). O melão
com valores acima de 9ºBrix é
comercializado no mercado externo
(Sales Júnior et al., 2003).

A adição de adubo orgânico ao solo
favoreceu o incremento da produção
comercial de frutos nas áreas A1 e A2 e
firmeza na área A1, que receberam as
maiores quantidades de adubo via
fertirrigação, embora essas áreas tenham
produzido menos que a Área A3, onde
os materiais orgânicos não influencia-
ram na produção (Tabela 1).
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A espécie Bixa orellana L., conhe-
cida vulgarmente como urucu, re-

úne plantas perenes e é característica da
floresta amazônica de várzea. Seu cul-
tivo deve-se à importância econômica
de suas sementes condimentares e
tintoriais. O urucuzeiro pode ainda ser

LOPES JC; LIMA RV; MACEDO CMP. 2008. Germinação e vigor de sementes de urucu. Horticultura Brasileira 26: 019-025.
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explorado como planta ornamental e
para recuperação de áreas degradadas,
devido à rapidez de crescimento
(Lorenzi, 1998). O urucuzeiro vegeta
bem em locais onde a temperatura osci-
la entre 24º e 27ºC, com precipitação
abundante (superior a 1.200 mm anuais)

e solo bem drenado. Por ser uma planta
rústica, o urucuzeiro cresce bem em ter-
renos de fertilidade média, suportando
também baixos níveis de nitrogênio,
fósforo e potássio (Ramalho et al.,1988;
Cavalieri, 1991). Segundo Gomes &
Bruno (1992), a cultura do urucu vem

1Parte da dissertação apresentada à UFES-CCA pelo segundo autor para obtenção do título de mestre em Produção Vegetal.

RESUMO
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar

a germinação e o vigor de sementes de urucu (Bixa orellana
L.) durante a maturação, efetuando-se amostragens 70, 77 e
84 após a antese (DAA). O estudo foi conduzido em duas
etapas: na primeira utilizaram-se sementes intactas (contro-
le) e sementes submetidas à escarificação mecânica com lixa
de água no.100, água quente a 70ºC durante 1, 3 e 5 minutos,
resfriamento a 3ºC durante sete dias, utilizando-se água des-
tilada ou KNO

3
 no substrato. Na segunda etapa foi estudada a

resposta de sementes (70, 77 e 84 DAA) ao envelhecimento
acelerado (42ºC e 100% de umidade relativa)  por 0, 12, 24,
36, 48, 60, 72, 84 e 96 horas. Em ambas as etapas, foram
retiradas subamostras para avaliação. A germinação das se-
mentes intactas, colhidas 70, 77 e 84 DAA, foi de 51, 53 e
16%, respectivamente, e apenas os tratamentos em que se
usou água quente (70ºC) causaram alteração significativa.
Embora tenha impedido a germinação das sementes coletadas
70 DAA, a termoterapia por 1 e 3 minutos promoveu germi-
nação superior ao controle nas sementes colhidas 84 DAA
(62 e 55%, respectivamente). Nas sementes intactas, o índice
de velocidade de germinação (IVG) das sementes coletadas
84 DAA (0,51) foi significativamente inferior ao daquelas
coletadas 70 (1,90) e 77 DAA (2,32). Entretanto, a
termoterapia foi eficiente em aumentar significativamente o
IVG das sementes coletadas 84 DAA (1,65, 3,03 e 1,83, res-
pectivamente para 1, 3 e 5 minutos de imersão), sugerindo a
existência de dormência das sementes após o provável ponto
de maturação fisiológica (84 DAA). Em sementes coletadas
70 DAA, o envelhecimento acelerado até 96 horas não alte-
rou a germinação. Em sementes colhidas 77 e 84 DAA, a
germinação reduziu-se com o aumento do período de exposi-
ção ao envelhecimento acelerado. Sementes colhidas 70 DAA
originaram a maior porcentagem de plântulas normais.

Palavras-chave: Bixa orellana L., dormência, envelhecimento ace-
lerado, emergência, maturação de sementes.

ABSTRACT
Annatto seeds germination at different maturation stadia

This research was carried out to evaluate the germination and
vigor of annatto seeds (Bixa orellana L.) during maturation, collecting
samples 70, 77, and 84 days after anthesis (DAA). The research
consisted of two phases: first, seed samples of each harvest were
submitted to different treatments: (i) mechanical scarification; (ii)
thermotherapy (70oC in water bath) for 1, 2, and 3 min; (iii) pre-
chilling at 3ºC during seven days, using distilled water or KNO

3

solution to moist the paper towel, and untreated intact seeds (control).
In the second phase, seed samples (70, 77, and 84 DAA) were
submitted to accelerated aging (AA) (42ºC, 100% relative humidity)
for 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, and 96 hours. In both phases, seeds
were sub sampled for evaluation. The germination of intact seeds
collected 70, 77, and 84 DAA was 51, 53, and 16%, respectively,
and thermotherapy was the only treatment that significantly altered
it. Although hindering the germination of seeds collected 70 DAA,
thermotherapy for 1 and 3 minutes enhanced germination in seeds
collected 84 DAA (62 and 55%, respectively). In intact seeds, the
germination rate (GR) of seeds collected 84 DAA (0.51) was
significantly lower than in seeds collected 70 (1.90) and 77 DAA
(2.32). However, thermotherapy significantly increased GR for seeds
collected at 84 DAA (1.65, 3.03, 1.83, respectively for 1, 3, and 5
minutes of immersion), which suggests the occurrence of dormancy
after the alleged physiological maturation point (84 DAA). For seeds
collected 70 DAA, accelerated aging (AA) up to 96 hours did not
interfered in germination. For seeds collected 77 and 84 DAA,
germination decreased as exposure time to AA increased. Seeds
collected 70 DAA had the highest proportion of regular seedlings.

Keywords: Bixa orellana L., lipstick tree, dormancy, accelerated
aging, emergence, seed maturation.

(Recebido para publicação em 8 de abril de 2007; aceito em 20 de fevereiro de 2008)
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se expandindo face às perspectivas fa-
voráveis de aumentar o uso industrial e
as exportações de seus grãos.

Embora possa ser propagada por
estaquia ou enxertia (borbulhia), sua
propagação por semente é o método
mais utilizado pelos agricultores. Pode
ser feita semeadura direta em sementei-
ras ou em sacos plásticos. Para que apre-
sentem alto poder germinativo, seus fru-
tos (cápsulas) devem ser colhidos em
seu melhor estádio de maturação e as
sementes devem ser secas à sombra
(Ramalho et al., 1988). Devido à impor-
tância do uso das sementes para propa-
gação do urucu, torna-se urgente
direcionar e intensificar os estudos so-
bre a germinação das sementes desta
espécie, objetivando não só fornecer
subsídios para sua propagação, mas tam-
bém auxiliar o manual de Regras para
Análise de Sementes (Brasil, 1992).

Segundo Popinigis (1985), a
maturação compreende as transforma-
ções morfológicas, fisiológicas e funcio-
nais que se processam no óvulo fecun-
dado, culminando com o peso máximo
de matéria seca, estádio em que a se-
mente atinge também maior capacida-
de germinativa e vigor. Entretanto, vá-
rios autores têm encontrado dificulda-
des em germinar sementes de muitas
espécies após a sua completa maturação,
devido, principalmente, ao fenômeno da
dormência. Segundo Carvalho &
Nakagawa (2000), a dormência é con-
trolada por fatores endógenos e se ca-
racteriza pelo fato das sementes, mes-
mo sendo viáveis e tendo todas as con-
dições ambientais para tanto, como
umidade, temperatura e oxigênio, dei-
xam de germinar.

O envelhecimento acelerado é um
teste de vigor baseado na simulação de
fatores ambientais adversos de alta tem-
peratura (40-45ºC) e umidade relativa
(100%) durante certo período para, pos-
teriormente, observar as respostas das
sementes pelo teste padrão de germina-
ção (Wetzel, 1972) O teste de envelhe-
cimento acelerado avalia a sensibilida-
de das sementes a esses fatores adver-
sos mediante a sua manutenção no inte-
rior da câmara de envelhecimento por
um período capaz de permitir a identifi-
cação de diferentes níveis de vigor (Mar-
cos Filho et al., 1987). O objetivo deste

trabalho foi avaliar a germinação e o
vigor de sementes de urucu em diferen-
tes estádios de maturação.

MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho foi desenvolvido no
Laboratório de Tecnologia e Análise de
Sementes do Depto. de Fitotecnia do
CCA da UFES, em Alegre (ES). Foram
utilizadas sementes de urucu, cultivar
Casca Verde, provenientes da mesma
região. As sementes foram coletadas em
três estádios de maturação (70, 77 e 84
dias após a antese (DAA)). Os tratamen-
tos foram constituídos por sementes
intactas (controle); sementes
escarificadas mecanicamente com lixa
d’água no. 100; sementes tratadas com
água quente a 70ºC durante 1, 3 e 5 mi-
nutos e; sementes resfriadas a 3oC du-
rante sete dias, utilizando água destila-
da ou KNO

3 
no substrato. Foram con-

duzidos os seguintes testes para avalia-
ção do comportamento das sementes: 1.
teor de água - foi determinado nos fru-
tos e sementes durante a fase de
maturação e após a exposição das se-
mentes ao envelhecimento acelerado,
utilizando-se duas subamostras de cin-
co frutos ou 25 sementes para cada tra-
tamento, adotando-se o método de es-
tufa a 1050C por 24 horas (Brasil, 1992);
2. germinação - foi realizada com qua-
tro subamostras de 50 sementes, trata-
das com hipoclorito de sódio a 2% du-
rante 10 minutos, distribuídas em rolos
de papel Germitestâ, umedecidos com
um volume de água destilada equivalen-
te a 2,5 vezes o peso do substrato seco e
mantidos em germinador a 20-30ºC. As
avaliações foram realizadas diariamen-
te após a instalação do teste, conside-
rando a protrusão da raiz primária maior
ou igual a dois milímetros e, no final do
teste, computando-se as porcentagens de
plântulas normais, anormais, sementes
dormentes (avaliadas pelo teste de
tetrazólio) e sementes mortas (Brasil,
1992); 3. índice de velocidade de ger-
minação -determinado mediante a con-
tagem diária do número de sementes
germinadas, isto é, aquelas que apresen-
tavam protrusão de raiz primária maior
ou igual a dois milímetros de compri-
mento, até a estabilização da germina-
ção (Maguire, 1962); 4. envelhecimen-

to acelerado - conduzido com as semen-
tes coletadas nos três períodos de
maturação, utilizando-se 250 sementes
por subamostra, com quatro repetições
de 50 sementes e duas de 25 para deter-
minação do teor de água. As sementes
foram colocadas em sacos de malha, em
placas de Petri e, a intervalos de 12 ho-
ras, levadas à câmara de envelhecimen-
to acelerado, a 42ºC e 100% de umida-
de relativa, durante 0, 12, 24, 36, 48, 60,
72, 84 e 96 horas. As sementes foram
tratadas com solução de hipoclorito de
sódio a 2%, durante 10 minutos, antes e
após o período de envelhecimento. Pos-
teriormente, procederam-se às avalia-
ções do teor de água e germinação, con-
forme descrito anteriormente. Foram
avaliadas também as massas fresca e
seca de plântulas normais, 30 dias após
a semeadura, mediante secagem a 80ºC
em estufa, durante 72 horas ou até atin-
girem peso constante.

O delineamento experimental utili-
zado foi inteiramente casualizado, com
quatro repetições de 50 sementes. Os
dados foram submetidos à análise de
variância e teste F, utilizando-se o es-
quema fatorial 3 x 7 nos tratamentos pré-
germinativos (três estádios de
maturação e sete tratamentos nas semen-
tes) e 3 x 9 no envelhecimento acelera-
do (três estádios de maturação e nove
períodos de exposição). Os dados ex-
pressos em porcentagem foram transfor-
mados para arco seno “x/100 e, os valo-
res do índice de velocidade de germina-
ção, para “x+0,5, para fins de análise
estatística. As médias foram compara-
das pelo teste de Tukey (p<0,05). Os
resultados do teste de envelhecimento
acelerado foram analisados através de
regressão polinomial.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O teor de água dos frutos durante as
fases de maturação (Figura 1A), perma-
neceu constante até 70 dias após a antese
(DAA) (74,7%), reduzindo-se drastica-
mente de 77 (33,8%) até 84 DAA
(13,7%), fases da maturação em que o
desempenho das sementes foi avaliado.
Nestas datas, as sementes apresentaram
71,5, 34,3 e 13,4% de água, respectiva-
mente (Figura 1B).

A protrusão da raiz primária das se-
mentes em que não foi aplicado nenhum

JC Lopes et al.
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tratamento, colhidas 70, 77 e 84 DAA
foi de 51, 53 e 16%, respectivamente
(Tabela 1A). A escarificação mecânica
e os tratamentos feitos com resfriamento

das sementes não exerceram influência
na porcentagem de germinação em re-
lação ao controle em nenhuma das da-
tas de coleta. Já os tratamentos em que

se usou água quente (70ºC), embora te-
nham impedido a germinação das se-
mentes coletadas 70 DAA, promoveram
germinação significativamente similar

Germinação e vigor de sementes de urucu

Médias de uma mesma característica, seguidas de mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem significativamente
entre si pelo teste de Tukey, p<0,05% (means for the same characteristic, followed by the same small letter in the column and the capital
letter in the row, did not differ from each other, Tukey’s test, p<0.05%); 1/IVG= índice de velocidade de germinação (germination rate).

Tabela 1. Germinação, índice de velocidade de germinação, sementes deterioradas e dormentes de urucu (germination, germination rate,
deteriorated and dormant seeds of annatto at different maturation stages). Alegre, UFES, 2007.

Figura 1. Umidade (%) de frutos (A) e sementes (B) durante a maturação e umidade (%) de sementes de urucu colhidas 70, 77 e 84 dias
após a antese e submetidas ao envelhecimento acelerado (C) (fruit (A) and seed (B) humidity (%) during maturation and humidity (%) of
annatto seeds collected 70, 77, and 84 days after anthesis and exposed to accelerated aging (C)). Alegre, UFES, 2007.
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ao controle nas sementes coletadas 77
DAA (apenas para imersão por três mi-
nutos) e germinação superior ao controle
nas sementes coletadas 84 DAA, para 1
e 3 minutos (Tabela 1A).

Nas sementes que não sofreram ne-
nhum tratamento, a velocidade de ger-
minação das sementes coletadas 84
DAA foi significativamente inferior à
das sementes coletadas nas demais da-
tas (Tabela 1A). Entretanto, quando as
sementes coletadas 84 DAA foram sub-
metidas à termoterapia, o índice de ve-
locidade de germinação (IVG) foi su-
perior a todos os demais tratamentos
para esta mesma data de coleta, concor-
dando com os resultados obtidos na por-
centagem de germinação. Esses resul-
tados evidenciam redução na porcenta-
gem de germinação das sementes de
urucu após o provável ponto de
maturação fisiológica atingido com a
seca e deiscência dos frutos, observada
com 84 DAA. A elevação do IVG com
a termoterapia sugere ainda algum me-
canismo de dormência das sementes de
urucu, provavelmente relacionada à du-
reza e impermeabilidade do tegumento
à água (Bewley & Black, 1994). De
acordo com Sahai & Pal (1995), essa

barreira pode estar associada à forma-
ção de uma camada de pectina na face
superior das células palissádicas.
Amaral et al. (1995) afirmaram que as
sementes de urucu apresentam
dormência imposta pela testa.

A análise das sementes que não ger-
minaram mostrou que aquelas provenien-
tes de frutos colhidos 70 DAA, quando
frutos e sementes ainda se encontravam
verdes, não apresentavam dureza do
tegumento, o que facilita a sua morte,
impedindo o aparecimento de sementes
dormentes. Nesse ponto, o tratamento
com termoterapia causou a morte de
100% das sementes, em todos os tempos
de exposição. Em sementes oriundas de
frutos colhido 77 DAA, também utiliza-
das como controle, não houve diferença
significativa no número de sementes
mortas (24%) e dormentes (23%). Já em
sementes oriundas de frutos colhidos 84
DAA, estádio em que os frutos se encon-
travam em ponto de deiscência e as se-
mentes apresentavam tegumento bastante
rígido, houve maior ocorrência de semen-
tes dormentes (49%) do que sementes
mortas (35%) (Tabela 1B).

Na avaliação das sementes após os
tratamentos com temperatura e umida-

de relativa elevadas (envelhecimento
acelerado), verificou-se que as mesmas
apresentavam grau de umidade inicial
de 77,6, 23,8 e 11,6% nas colheitas rea-
lizadas 70, 77 e 84 DAA, respectiva-
mente (Figura 1C). O teor de água das
sementes, antes e após o envelhecimen-
to acelerado, foi monitorado de acordo
com Hampton & Tekrony (1995) e Mar-
cos Filho (1999), mantendo-se inicial-
mente em 11,6% nas sementes colhidas
84 DAA, sementes completamente ma-
duras, frutos em estádio de deiscência e
sementes com máximo teor de massa
seca. O teor de água das sementes co-
lhidas 70 e 77 DAA, embora bastante
elevado em relação às sementes colhi-
das 84 DAA, não foi reduzido para evi-
tar danos às membranas. De acordo com
Simon (1978) altas e baixas temperatu-
ras provocam redução na
germinabilidade devido à inabilidade
das membranas da semente para funcio-
nar eficientemente como membranas
semipermeáveis. De acordo com
Panobianco & Marcos Filho (2001), o
controle do teor de água das sementes é
importante na execução dos testes de
envelhecimento precoce, uma vez que
é fundamental para a padronização das

JC Lopes et al.

Figura 2. Germinação (%) (A) e índice de velocidade de germinação (IVG) (B) de sementes de urucu colhidas em diferentes estádios de
maturação e submetidas ao envelhecimento acelerado e massa fresca (C) e seca (D) de plântulas de urucu oriundas dessas sementes (germination
(%) (A) and germination rate (IVG) (B) of annatto seeds collected in different maturation stages and exposed to accelerated aging, and fresh
(C) and dry mass of the seedlings borne from these seeds). Alegre, UFES, 2007.
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avaliações e obtenção de resultados con-
sistentes.

Após exposição à câmara de enve-
lhecimento acelerado (Figura 1C), as
sementes com 70 DAA, que apresenta-
vam cerca de 77,6% de água, registra-
ram redução progressiva e paulatina de
umidade, culminando com 64% de água
após 96 horas de exposição (R2= 0,31).
As sementes com 77 DAA apresenta-
vam 23,8% de umidade após a colheita
e apresentaram aumento progressivo até
96 horas de tratamento, culminando com
valores de aproximadamente 56% (R2=
0,93). Já as sementes com 84 DAA, que
na colheita apresentavam umidade de
11,6%, apresentaram maior oscilação
desses valores, chegando a aproxima-
damente 28% de umidade ao final das
96 horas de exposição na câmara (R2=
0,57). Ramos & Carneiro (1991), estu-
dando o envelhecimento artificial de
sementes do Pinheiro do Paraná, obser-
varam aumento no teor de umidade das
sementes em função do tempo de expo-
sição.

O teste de germinação, em função
do grau de maturação, evidencia que
sementes oriundas de frutos coletados
70 DAA apresentaram menor germina-
ção e praticamente não apresentaram
variações acentuadas nesse parâmetro
com o tempo de exposição até 96 horas

(Figura 2A). Borges et al. (1992) traba-
lhando com envelhecimento acelerado
em sementes de Piptadenia communis,
também verificaram redução na viabi-
lidade e na velocidade de germinação
com o aumento do tempo de exposição
das sementes ao envelhecimento. Em
sementes oriundas de frutos colhidos 70
DAA, a germinação obtida em semen-
tes não tratadas (controle) foi de 48% e
os tratamentos feitos com envelheci-
mento acelerado até 96 horas não exer-
ceram influência na capacidade
germinativa das sementes (R2= 0,71).
Sementes oriundas de frutos colhidos 77
DAA apresentaram germinação inicial
de 80% (sementes não tratadas), redu-
zida paulatinamente de acordo com o
aumento do período de exposição ao
envelhecimento acelerado, culminando
com 44% de germinação após 96 horas
(R2= 0,45) (Figura 2A). A maior porcen-
tagem de germinação nas sementes não
tratadas colhidas 77 DAA pode estar
relacionada à menor impermeabilidade
do tegumento (Bewley & Black, 1994).
Sementes de frutos colhidos 84 DAA,
apresentaram germinação inicial de
57%, progressivamente reduzida com o
tempo de exposição, atingindo valor de
22% após 96 horas (R2= 0,82). As osci-
lações e desuniformidades de resultados
verificadas nestas análises podem ser
atribuídas ao período de colheita das

Germinação e vigor de sementes de urucu

sementes durante a maturação e ao grau
de umidade inicial da semente. De acor-
do com Marcos Filho (1994), tempera-
tura, período de exposição das semen-
tes, grau de umidade das sementes, aber-
tura da câmara durante o teste, tratamen-
to fúngico, tamanho da amostra, condi-
ções de germinação após o envelheci-
mento e o genótipo podem afetar o com-
portamento das sementes durante o tes-
te. Em sementes oriundas de frutos co-
lhidos 77 DAA pôde-se verificar que o
índice de velocidade de germinação
(IVG) foi maior e permaneceu pratica-
mente inalterado até 72 horas de expo-
sição, decaindo nos dois últimos perío-
dos de envelhecimento (R2 = 0,86) (Fi-
gura 2B), fato contrário ao observado
em sementes oriundas de frutos colhi-
dos 70 DAA, em que o índice de velo-
cidade de germinação se manteve prati-
camente inalterado durante o transcor-
rer dos períodos de envelhecimento (R2=
0,65) e 84 DAA, em que sementes sem
tratamento mostraram valores ainda
mais altos para o IVG decaindo a partir
de 12 horas de envelhecimento e se man-
tendo praticamente constante a partir
desse ponto (R2= 0,67).

Para as sementes oriundas dos fru-
tos nos diferentes estádios de maturação,
as massas fresca e seca de plântulas per-
maneceram praticamente inalteradas

Figura 3. Sementes deterioradas (%) (A) e dormentes (%) (B) de urucu colhidas em diferentes estádios de maturação e submetidas ao
envelhecimento acelerado e plântulas anormais (%) (C) e normais (%) (D) oriundas dessas sementes (deteriorated (%) (A) and dormant (%)
(B) annatto seeds collected in different maturation stages and exposed to accelerated aging, and abnormal (%) (C) and regular (%) (D)
seedlings borne from these seeds). Alegre, UFES, 2007.
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durante todos os períodos de envelheci-
mento (Figura 2C e 2D), sugerindo que
nas três fases de coleta (70, 77 e 84
DAA), as sementes já haviam entrado
em fase de maturação, maior acúmulo
de substâncias de reserva.

Verificou-se aumento gradativo na
porcentagem de sementes mortas (de-
terioradas) oriundas de frutos coletados
84 DAA, envelhecidas até 48 horas (Fi-
gura 3A). A partir desse ponto, houve
uma queda progressiva na deterioração
e aumento gradativo no número de se-
mentes dormentes (Figura 3B). Nessa
fase da maturação verificou-se início da
abertura dos frutos (deiscência) e maior
impermeabilidade do tegumento das
sementes (Lopes et al., 2005). Fanti &
Peres (1999) verificaram que sementes
de Adenanthera pavoniana L. submeti-
das ao envelhecimento acelerado não
apresentaram superação da dormência
imposta pela impermeabilidade do
tegumento. O contrário foi observado
em sementes oriundas de frutos
coletados 70 e 77 DAA, onde se verifi-
cou aumento progressivo na deteriora-
ção e queda no número de sementes
dormentes. Nessa fase o tegumento ain-
da não se encontrava totalmente imper-
meabilizado (Lopes et al., 2005) e, com
processo de envelhecimento, as semen-
tes perderam o vigor devido a uma sé-
rie de fatores como o fenômeno de alte-
ração na integridade das membranas
(Heydecker, 1972). Com a perda de in-
tegridade das membranas, ocorre maior
perda de solutos. Lopes (1990), em se-
mentes de Phaseolus vulgaris L., veri-
ficou que durante o processo de enve-
lhecimento, vão ocorrendo
gradativamente eventos celulares que
determinam a perda do padrão de dis-
tribuição do material protéico e o rom-
pimento das paredes e membranas ce-
lulares dos cotilédones, além de altera-
ções nucleares e desaparecimento de
nucléolos, culminando com a deterio-
ração das sementes.

Observou-se ainda que, nas semen-
tes oriundas dos frutos em todos os es-
tádios de maturação, os valores de
plântulas anormais foram constantes
para todos os períodos de exposição à
câmara de envelhecimento acelerado

(Figura 3C), com maiores valores para
sementes colhidas 84 DAA, sem trata-
mento e após 12 e 24 horas de exposi-
ção (R2= 0,80). As características evi-
denciadas nas plântulas foram: ausên-
cia ou bifurcação da raiz primária e ocor-
rência de plântulas raquíticas.

A análise de germinação mostrou
que sementes colhidas 70 DAA origi-
naram maiores porcentagens de
plântulas normais, com desenvolvimen-
to linear da raiz primária e presença de
raízes secundárias; crescimento e dife-
renciação do hipocótilo, longo e cilín-
drico, com coloração rosada na base e
esverdeada em direção aos cotilédones.
Os cotilédones apresentaram-se
cordiformes e verdes e apresentaram
queda progressiva à medida que se au-
mentou o tempo de exposição das se-
mentes na câmara de envelhecimento
(R2=0,47). Sementes colhidas 77 DAA
apresentaram valores aproximadamen-
te constantes de plântulas normais com
o aumento do tempo de exposição das
mesmas na câmara, com maior ocorrên-
cia após 36 horas de exposição, enquan-
to sementes colhidas 84 DAA apresen-
taram valores mais baixos de plântulas
normais com queda significativa após
24 horas de exposição na câmara, per-
manecendo constante após esse perío-
do (R2= 0,63) (Figura 3D), fato que pode
estar associado ao aumento da
dormência e a redução verificada na
porcentagem de germinação das semen-
tes. Os resultados sugerem que as se-
mentes de urucu coletadas 70 DAA
apresentam capacidade germinativa,
enquanto as sementes coletadas 84 DAA
apresentam dormência e conseqüente
redução na porcentagem de germinação.
O envelhecimento acelerado das semen-
tes coletadas 84 DAA destaca a germi-
nação e o vigor e, naquelas coletadas
após 77 DAA, há redução desses
parâmetros. Em todos os tempos de ex-
posição, o envelhecimento acelerado
determinou redução da viabilidade das
sementes com o aumento do tempo de
permanência das sementes na câmara de
envelhecimento.
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A macela (Egletes viscosa (L.) Less.)
é uma planta herbácea, anual, de

caule cespitoso, toda pilosa, glandulosa,
com folhas pinatífidas, de 2-5 cm de
comprimento e subpecioladas. Possui
capítulos florais solitários, curto-
pedunculados, dispostos em corimbos
axilares e terminais com invólucro lar-
go campanulado, brácteas pilosas,
lanceoladas e agudas; a corola é alvo-

BEZERRA AME; MEDEIROS FILHO S; OLIVEIRA LDM; SILVEIRA ER. 2008. Produção e composição química da macela em função da época de
colheita. Horticultura Brasileira 26: 026-029.

Produção e composição química da macela em função da época de colheita1

Antonio Marcos Esmeraldo Bezerra2; Sebastião Medeiros Filho2; Lincoln Davi M de Oliveira3; Edilberto
R Silveira3

2UFC - Depto.Fitotecnia, 3 UFC - Depto.Química Orgânica e Inorgânica, C. Postal 12.168, 60356-001 Fortaleza-CE; esmeraldo@ufc.br

ligulada, lanceolada e aguda. O aquênio
é quadrangular, de ápice denteado, com
papus coroniforme e consistência
carnosa (Corrêa, 1984; Barroso et al.,
1991; Lorenzi & Matos, 2002). Habita
toda a América tropical, incluindo o
Brasil, onde ocorre, de preferência, em
locais inundáveis da planície
interiorana, às margens de pequenas la-
goas e riachos, do Piauí até Mato Gros-

so (Matos, 2000). Estudos químico-
farmacológicos com os capítulos florais
dessa espécie, realizados na Universi-
dade Federal do Ceará, a partir do fim
da década de 80, comprovaram seus
efeitos antidispépticos, antidiarréicos e
hepatoprotetores, bem como a existên-
cia de dois quimiotipos caracterizados
pela presença de acetato de trans-
pinocarveíla (quimiotipo A) e acetato de

1 Parte da tese apresentada à UFC para obtenção do título de doutor em Agronomia.

RESUMO
A macela é uma planta medicinal com efeitos antidispépticos,

antidiarréicos e hepatoprotetores. Sua colheita deve conciliar a má-
xima produção de biomassa com o(s) maior(es) teor(es) de
princípio(s) ativo(s). Neste trabalho, avaliou-se a influência da épo-
ca de colheita nos componentes de produção e composição química,
quantitativa e qualitativa da macela. Os tratamentos consistiram de
sete colheitas (75; 85; 95; 105; 115; 125 e 135 dias após o transplantio
(DAT)), dispostas em blocos ao acaso, com quatro repetições e par-
celas com duas plantas na área útil (1,0 x 0,5 m). A época de colheita
influenciou os componentes de produção e o teor dos princípios ati-
vos da macela. Constatou-se acúmulo crescente de biomassa, mais
expressivo no caule e folhas do que nas raízes, no decurso das co-
lheitas. A produção de capítulos nas três últimas colheitas (2,6; 3,4 e
6,7 t ha-1) foi superior às demais. Os índices de colheita (relação
entre a massa seca dos capítulos e a massa seca da parte aérea) nes-
sas mesmas colheitas foram 47, 46 e 48%. A parte aérea (caule e
folhas) e os capítulos apresentaram maior rendimento dos extratos
etanólico (REE) e clorofórmico (REC) do que as raízes. REE e REC
variaram no transcurso da fase reprodutiva da planta, com picos 105
DAT (raízes: 0,17 g planta-1 para REC), 125 DAT (capítulos: 3,92 e
18,02 g planta-1 para respectivamente REE e REC; raízes: 0,34 g
planta-1 para REE) e 135 DAT (parte aérea: 3,02 e 11,70 g planta-1

para respectivamente REE e REC). O rendimento do óleo essencial
apresentou valor máximo 135 DAT (44,4 L ha-1). Os teores de acetato
de trans-pinocarveíla nos capítulos situaram-se no intervalo de 52,3
a 73,5%, entre as colheitas realizadas de 75 a 95 DAT, estabilizan-
do-se em torno de 53,3% nas colheitas seguintes. O teor de acetato
de mirtenila nos capítulos manteve-se estável ao longo das colheitas
(6,98±0,56%). A variação do teor de β–pineno nos capítulos apre-
sentou dois patamares: 31,8±1,72% (de 85 a 105 DAT) e 49,2±1,15%
(115 a 135 DAT).

Palavras-chave: Egletes viscosa (L.) Less., planta medicinal, óleo
essencial, extrato etanólico, extrato clorofórmico.

ABSTRACT
Production and chemical composition of macela as a result

of the harvesting dates

Macela (Egletes viscosa (L.) Less.) is a medicinal herb that
possesses antidyspeptic, antidiarrheic, and hepatic protecting
properties. Its harvest should allow assembling large biomass
production and high yield of active principles. The main goal of this
work was to evaluate the influence of harvesting dates over both
biomass components and qualitative and quantitative chemical
composition of macela. Treatments corresponded to seven harvesting
dates (75; 85; 95; 105; 115; 125 and 135 days after the transplant
(DAT)), displayed in a randomized blocks design, with four
replications, and two useful-plant plots (1.0 x 0.5 m). Harvesting dates
affected both yield components and the content of active principles in
macela. Biomass production showed a mounting increase during
harvests, especially in stem and leaves. Capitulum production in the
last three harvests (2.6; 3.4; and 6.7 t ha-1) surpassed the previous
ones. The harvesting indexes (ratio between capitulum and
aboveground dry mass) to the same periods were 47, 46 and 48%,
respectively. Aboveground (stem and leaves) and capitulum had a
higher yield of both ethanolic (YEE) and chloroformic (YCE) extracts
than roots. YEE and YEC varied throughout plant reproductive phase,
with peaks at 105 DAT (roots: 0.17 g plant-1 for YEC); 125 DAT (flower
buds: 3.92 and 18.02 g plant-1 for respectively YEE and YEC; roots:
0.34 g plant-1 for YEE), and 135 DAT (aboveground part: 3.02 and
11.70 g plant-1 respectively for YEE and YEC). The yield of essential
oil reached the maximum value at 135 DAT (44.4 L ha-1). The content
of trans-pinocarveyl acetate in the capitulum ranged from 52.3 to
73.5% in harvests from 75 to 95 DAT, remaining constant around
53.3% after that. The content of mirtenila acetate remained stable
throughout harvests (6,98±0,56%). The content of â-pineno in
capitulum fluctuated in two steps: 31.8±1.72% (from 85 to 105 DAT),
and 49.2±1.15% (from 115 to 135 DAT).

Keywords: Egletes viscosa (L.) Less., medicinal herb, essential oil,
ethanolic extract, chloroformic extract.

(Recebido para publicação em 22 de outubro de 2006; aceito em 20 de fevereiro de 2008)



27Hortic. bras., v. 26, n. 1, jan.-mar. 2008

cis-isopinocarveíla (quimiotipo B), no
óleo essencial (Silveira & Pessoa, 2005).

A colheita de plantas medicinais e
aromáticas tem certas particularidades
que a torna diferente das outras cultu-
ras, uma vez que objetiva conciliar a
máxima produção de biomassa com o(s)
maior(es) teor(es) de princípio(s)
ativo(s). Assim, a determinação da épo-
ca ideal de colheita varia de acordo com
o órgão da planta, estádio de desenvol-
vimento e a época do ano (Corrêa Júnior
et al., 1991; Martins et al., 1995). Neste
sentido, Martins et al. (1995) enfatizam
o empirismo existente no que se refere
à determinação do momento adequado
para colheita de plantas medicinais e
aromáticas, enquanto Von Hertwig
(1991) recomenda, nas espécies de alto
valor comercial, a coleta de amostras
espaçadas no tempo, para realização de
análises, que identificarão o maior teor
de princípios ativos ou o momento pro-
pício da colheita.

O indicativo da época ideal de co-
lheita de espécies medicinais produto-
ras de flores é bastante variável, cole-
tando-se desde botões florais, ainda fe-
chados, como em Arnica montana
Hook.; semi-abertos, em malva (Malva
sylvestris L.), e até flores completamen-
te abertas, como em Chamomilla
recutita (L.) Rauschert, (Mattos, 1996).
Portanto, deve-se levar em conta os teo-
res de princípios ativos presentes nas
estruturas reprodutivas.

A colheita de espécies produtoras de
flores ou inflorescências requer eleva-
do contingente de mão-de-obra braçal
(Mattos, 1996). Para a colheita dos ca-
pítulos florais da macela, efetua-se o
arranque das plantas, retira-se a terra que
fica aderida às raízes, secam-se as plan-
tas inteiras, natural ou artificialmente,
destacam-se os capítulos da planta e faz-
se a separação das impurezas remanes-
centes na massa de capítulos manual-
mente ou em separador pneumático.
Moreira et al. (2002) verificaram que,
para colheita de 1,0 ha de macela, com
produção estimada de 5,4 toneladas de
capítulos, são requeridos, respectiva-
mente, 3.275 e 2.033 DH (dias-homem)
ha-1 para operação de retirada dos capí-
tulos das plantas secadas de forma na-
tural, ao sol, por cinco dias, em ambiente
com cobertura de vidro, ou artificial, em

secador elétrico a 40°C por cinco dias.
Por sua vez, asseguram os autores, se o
produtor optar pelo beneficiamento
manual, consumirá 8.717 DH ha-1 nesta
operação. Se realizado mecanicamente
com separador pneumático, serão neces-
sários para o beneficiamento apenas 208
DH ha-1.

Esta pesquisa objetivou avaliar os
componentes de produção e a composi-
ção química quantitativa e qualitativa de
macela em diferentes épocas de colheita.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido na Uni-
versidade Federal do Ceará, em Forta-
leza. O solo é do tipo Argissolo, cuja
análise das características físico-quími-
cas foi: P = 138,2 mg dm-3; K = 1,40 mg
dm-3; Ca = 34 mg dm-3;  Mg = 33 mg
dm-3 e H+Al = 13,0 mmol

c 
dm-3; pH em

solução CaCl
2 
= 6,0; areia grossa = 525,5

g kg-1; areia fina = 333 g kg-1; silte =
79,7 g kg-1; argila = 350 g kg-1 e matéria
orgânica = 20,9 g dm-3.

As mudas foram produzidas por se-
mentes, em bandejas de 72 células con-
tendo Plantagro® como substrato, em
casa-de-vegetação, sob nebulização in-
termitente. Decorridos 52 dias da semea-
dura, efetuou-se o transplantio para o
local definitivo. Os tratamentos consis-
tiram de sete épocas de colheitas reali-
zadas 75; 85; 95; 105; 115; 125 e 135
dias após o transplantio (DAT), dispos-
tas em um delineamento em blocos ao
acaso, com quatro repetições. A parcela
(1,20 m x 4,00 m) foi constituída por 12
plantas, espaçadas de 0,50 entre elas e
1,00 m entre fileiras. Para avaliação,
foram consideradas duas plantas na área
útil de cada parcela (1,00 m x 0,50 m).

Os tratos culturais foram: adubação
de fundação com o adubo orgânico
Vitasolo  (2,4 kg m-2), cobertura morta
com palha de carnaúba, quatro capinas
manuais, duas aplicações de
Biocontrol®, 47 e 54 DAT, na dose de
5,0 ml L-1 d’água, e irrigações diárias
por microaspersão, exceto nos dias chu-
vosos. Nas épocas indicadas como tra-
tamento, procedeu-se ao arranquio ma-
nual das plantas. A seguir, retirou-se a
terra aderida às raízes, com posterior
secagem das plantas íntegras a 40°C por
72 h. Em seguida os capítulos foram

separados manualmente e ventilados em
soprador pneumático. Depois que os
capítulos foram destacados das plantas,
procedeu-se à secagem de caules, folhas
e raízes, em estufa a 80°C por 24 h.

Foram avaliadas as características:
altura da planta (cm); massa seca de
caules e folhas (t ha-1); produção de ca-
pítulos (t ha-1); índice de colheita (%);
relação percentual entre a massa seca
dos capítulos e a massa seca da parte
aérea, adaptada da metodologia proposta
por Costa et al. (1985); rendimento dos
extratos etanólico (REE) e clorofórmico
(REC), calculados com base na massa
seca das partes aérea, radicular e capí-
tulos florais, conforme Ferri (1996); ren-
dimento de óleo essencial dos capítulos
(L ha-1) em cada colheita. Uma amostra
de capítulos foi submetida à
hidrodestilação, em aparelho doseador
tipo Clevenger, modificado por
Goottlieb (Gottlieb & Magalhães,
1960), para extração do óleo essencial
e cálculo do rendimento; teores de
acetato de trans-pinocarveíla, β-pineno
e acetato de mirtenila (esses constituin-
tes majoritários presentes no óleo essen-
cial dos capítulos florais) foram deter-
minados segundo Adams (2001)).

Os dados foram submetidos à análi-
se de regressão e a significância dos
parâmetros do modelo foi analisada pelo
teste t (Ribeiro Júnior, 2001).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A altura máxima das plantas (Figu-
ra 1a) foi de 39,3 cm, 107 dias após o
transplante, indicando que a planta ces-
sou o seu crescimento unidirecional nes-
sa época. Constatou-se incremento diá-
rio de 0,05 t ha-1 de massa seca do caule
e folhas, equivalente a 2,5 g planta-1 (Fi-
gura 1b). Cruz (1999) registrou acúmulo
diário de 0,03 t ha-1 de massa seca de
hortelã-rasteira (Mentha x villosa Huds),
em sete colheitas semanais, a partir de
90 dias após o plantio, na estação chu-
vosa de Pentecoste, Ceará. No entanto,
na hortelã-japonesa (Mentha arvensis L.
var. piperascens Holmes), Mattos
(2000) verificou que não houve influên-
cia da época de colheita na produção de
massa seca, tanto na estação seca (2,0 t
ha-1), quanto na chuvosa (2,3 t ha-1). Por
sua vez, a produção de capítulos (Figu-

Produção e composição química da macela em função da época de colheita
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ra 1b) apresentou aumento diário de
0,068 t ha-1 ou 3,4 g planta-1, durante as
diferentes épocas de colheita estudadas.

Nas três últimas colheitas (115, 125 e
135 DAT), a produção de capítulos (Fi-
gura 1b) foi superior (2,6; 3,4 e 6,7 t ha-1)

às demais. Uma característica peculiar
dessa espécie é a maturação
desuniforme dos capítulos florais, con-
forme já tinha sido identificado pelos
autores em trabalho anterior (Bezerra et
al., 2002).

O índice de colheita (IC) máximo
observado (48,27%) ocorreu 135 DAT
(Figura 1c). Esse índice expressa a efi-
ciência na translocação dos produtos da
fotossíntese para os órgãos de importân-
cia econômica; no caso da macela os
capítulos florais. Nas quatro últimas
colheitas, os índices de colheita situa-
ram-se no intervalo de 42,26 - 48,27%,
indicando que, nesses períodos as plan-
tas foram mais eficientes na
translocação dos assimilados da fonte
para o dreno (inflorescências).

O rendimento do extrato etanólico
(REE) (Figuras 2a e 2b) teve picos 125
dias após o transplantio (DAT) para os
capítulos (3,92 g planta-1) e raízes (0,34
g planta-1) e, 135 DAT, para a parte aé-
rea (3,02 g planta-1). O rendimento do
extrato clorofórmico (REC) apresentou
padrões distintos de variação (Figuras
2c e 2d). Os valores máximos observa-
dos ocorreram 105 DAT para as raízes
(0,17 g planta-1), 125 DAT para os capí-
tulos (18,02 g planta-1) e 135 DAT para
a parte aérea (11,70 g planta-1). Por oca-
sião do pico de produtividade da macela,
registrado 110 DAT, Bezerra et al.
(2002) encontraram, em quatro estádios
de desenvolvimento das inflorescências,
os seguintes rendimentos do extrato
clorofórmico: botão floral= 36,3 kg ha-1;
capítulos verdes= 99,9 kg ha-1; capítu-
los maduros= 109,7 kg ha-1 e capítulos

AME Bezerra, et al.

Figura 2. (a) Rendimentos dos extratos etanólicos de caule + folhas (Y
1
), capítulos florais

(Y
2
) e (b) raízes; (c) rendimentos de extratos clorofórmicos de caule com folhas (Y

1
), capí-

tulos florais (Y
2
) e (d) raízes de macela em diferentes épocas de colheita ((a) yielding of

ethanol extracts from stems + leaves (Y
1
), flower buds (Y

2
) and (b) roots; (c) yielding of

chloroform extracts from stems + leaves (Y
1
), flower buds (Y

2
) and (d) roots of Egletes

viscosa in the different harvesting dates). Fortaleza, UFC, 2003.

Figura 1. Altura (a), massa seca de caule + folhas [MSCF=Y
1
, (b)], produção de capítulos [PC=Y

2
; (b)] e índice de colheita (c) de macela

em diferentes épocas (height (a), dry mass of stem + leaves [MSCF=Y
1
, (b)], flower buds production [PC=Y

2
; (b) and harvesting index (c)

of Egletes viscosa in different harvesting dates). Fortaleza, UFC, 2003.
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secos= 142,8 kg ha-1. O máximo REC
(388,7 kg ha-1) registrado por Bezerra
et al. (2002) ultrapassou apenas 28,3 kg
ha-1 ao obtido neste experimento (360,4
kg ha1), o que evidencia a similaridade
entre ambos.

O rendimento de óleo essencial (Fi-
gura 3a) apresentou valor máximo 135
dias após o transplantio (44,4 L ha-1).
Em macela, Bezerra et al. (2002) ob-
servaram que o teor de óleo essencial
dos capítulos florais variou de 0,14 a
0,29%. Cruz (1999) constatou que a pro-
dução de óleo essencial da hortelã-ras-
teira foi maior na estação seca do que
na chuvosa, cujos rendimentos máximos
ocorreram nas colheitas realizadas 118
(12,0 L ha-1, na estação seca) e 125 dias
após o plantio (6,7 L ha-1, na estação
chuvosa). Por outro lado, Mattos (2000)
destaca que a hortelã-japonesa produz
o máximo rendimento de óleo essencial
81 dias após o plantio nas estações seca
(109 L ha-1) e chuvosa (88 L ha-1), do
estado do Ceará. Tais resultados de-
monstram que a época de colheita in-
fluencia o rendimento de óleo essencial
de espécies aromáticas.

Os teores de acetato de trans-
pinocarveíla (Figura 3b) nos capítulos
situaram-se no intervalo de 52,3 a
73,5%, apresentando redução de 13,3%
entre as colheitas realizadas de 75 a 95
dias após o transplantio (DAT) e uma
estabilização em torno de 53,3% nas
colheitas efetuadas entre 115 e 135 DAT.
O teor de acetato de mirtenila nos capí-
tulos (75-135 DAT) manteve-se estável
(6,98±0,56%). A variação do teor de β–
pineno nos capítulos (Figura 3b) apre-
sentou amplitude total de 22,0% (19,5 a
41,5%) com dois patamares, o primeiro
de 85 a 105 dias após o transplante
(31,8±1,72%) e o segundo, de 115 a 135
DAT (49,2±1,15%).

Concluiu-se que a produção de bio-
massa e de capítulos florais de macela
cresceu linearmente com o avanço das
épocas de colheita e que caule, folhas e
capítulos foram detentores de maiores
rendimentos de extratos etanólico e
clorofórmico que as raízes. O maior ren-
dimento de óleo essencial das
inflorescências e o maior índice de colheita
foram registrados 135 dias após o
transplantio. Os constituintes majoritári-
os do óleo essencial (acetato de trans-
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pinocarveíla, acetato de mirtenila e β-
pineno) apresentaram padrões distintos de
variação durante as épocas de colheita.

AGRADECIMENTOS

À CAPES/PICDT, pela concessão
da bolsa para realização do curso; ao
CNPq/PRONEX, pelo apoio financeiro
para realização das análises químicas e
aos discentes Francisco José Carvalho
Moreira, Fred Denílson Barbosa da Sil-
va, Társio Thiago Lopes Alves e Marci-
ano Góes Moreira, pelo apoio na con-
dução do ensaio.

REFERÊNCIAS

ADAMS RP. 2001. Identification of essential oil
components by gas chromatography/
quadrupole mass espectrocopy. Carol Stream:
Allured Publishing Corporation. 456p.

BARROSO GM; PEIXOTO AL; ICHASO CLF;
COSTA CG; GUIMARÃES EF; LIMA HC.
1991. Sistemática de angiospermas do Brasil.
Viçosa: UFV/Imprensa Universitária. v. 3, p.
237-311.

BEZERRA AME; FREITAS JBS; CUNHA AN;
MEDEIROS FILHO S; SILVEIRA ER. 2002.
Germinação de sementes e época adequada de
colheita dos capítulos florais de macela
(Egletes viscosa). Revista Brasileira de
Plantas Medicinais 4: 7-11.

CORRÊA MP. 1984. Dicionário das plantas úteis
do Brasil e das exóticas cultivadas. Rio de
Janeiro: MA/IBDF. p.19, v.5.

CORRÊA JUNIOR C; MING LC; SCHEFFER
MC. 1991. Cultivo de plantas medicinais,
condimentares e aromáticas. Curitiba: SEAB/
EMATER. 162p.

COSTA JGC; SHIBATA JK; COLIN SM. 1985.
Índice de colheita em feijoeiro comum.
Pesquisa Agropecuária Brasileira 20: 737-739.

CRUZ GF. 1999. Desenvolvimento de sistema de
cultivo para hortelã-rasteira (Mentha x
villossa Huds.), Fortaleza: UFC. 35p. (Tese
mestrado).

FERRI PH. 1996. Química de produtos naturais:
métodos gerais. In: DISTASI LC (org.).
Plantas medicinais: arte e ciência. Um guia
de estudo interdisciplinar. São Paulo: Editora
UNESP. p.109-128.

GOTTLIEB OR; MAGALHÃES MT. 1960.
Modified distillation trap. Chemist Analyst 49:
114.

LORENZI H; MATOS FJA. 2002. Plantas
medicinais no Brasil: nativas e exóticas
cultivadas. Nova Odessa: Instituto Plantarum.
544p.

MARTINS ER; CASTRO DM; CASTELLANI
DC; DIAS JE. 1995. Plantas medicinais.
Viçosa: UFV - Imprensa Universitária. 220p.

MATOS FJA. 2000. Plantas medicinais: guia de
seleção e emprego de plantas usadas em
fitoterapia no Nordeste do Brasil. 2.ed.
Fortaleza: Imprensa Universitária. 344p.

MATTOS JKA. 1996. Plantas medicinais:
aspectos agronômicos. Brasília: Edição do
Autor. 51p.

MATTOS SH. 2000. Estudos fitotécnicos da
Mentha arvensis L. var. piperacens Holmes
como produtora de mentol no Ceará.
Fortaleza: UFC. 114p. (Tese doutorado).

MOREIRA FC; ALVES TTL; BEZERRA AME;
MEDEIROS FILHO S. 2002. Colheita,
secagem e beneficiamento dos capítulos florais
de macela. In: ENCONTRO
UNIVERSITÁRIO DE INICIAÇÃO À
PESQUISA, 20., 2002, Fortaleza. Resumos...
Fortaleza: UFC/PRPPG. (Resumo 981).

RIBEIRO JÚNIOR JI. 2001. Análises estatísticas
no SAEG. Viçosa: UFV. 301p.

SILVEIRA ER; PESSOA ODL. 2005.
Constituintes micromoleculares de plantas do
nordeste com potencial farmacológico: com
dados de RMN 13C. Fortaleza: Expressão
Gráfica e Editora. 216p.

VON HERTWIG IF. 1991. Plantas aromáticas e
medicinais: plantio, colheita, secagem,
comercialização. 2 ed. São Paulo: Ícone. 414p.

Figura 3. Rendimento de óleo essencial (a) e variação dos constituintes majoritários do
óleo essencial dos capítulos florais (b) de macela, durante sete épocas de colheita (essential
oil yieldings (a) and variation of the major components of the essential oil from flower buds
(b) of Egletes viscosa during seven harvesting dates). Fortaleza, UFC, 2003.



30 Hortic. bras., v. 26, n. 1, jan.-mar. 2008

In the Brazilian vegetable growing
sector, the economic value of

cucumber (Cucumis sativus) is quite
relevant for the continuation and
development of the farms devoted to its
exploitation. The average yield is
approximately 10 t ha-1 for the pickle
type, and 21 t ha-1 for the fresh type
(IBGE, 2005). Yield potential is not fully
achieved due to several reasons, among

DIOLA V; ORTH AI; GUERRA MP. 2008. Reproductive biology in monoecious and gynoecious cucumber cultivars as a result of IBA application. Horticultura
Brasileira 26: 030-034.
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them, inadequate plant nutritional status
and adverse climatic, biotic, and
physiological aspects (Silva et al., 1992).
Concerning endogenous reasons, cultivar
influence on yield stands out, moreover
when it involves the plant physiological
response to hormone concentration
(Stankovic & Prodanovic, 2002).

A plant process highly affected by
hormones is the onset of the

reproductive cycle. Cucumbers possess
a unisexual floral biology, with a
monoecious behavior (Silva et al.,
1992). The vertical growth habit
promotes apical dominance, which is
also stimulated by the high production
and concentration of auxins in stem
meristems. Such plant architecture aids
the basipetal hormone transportation
(Brenda et al., 1979). By means of both

ABSTRACT
The understanding of both the reproductive biology and the

regulation of the sexual expression of cucumber flowers (Cucumis
sativus) makes crop management easier and can improve fruit yield
and quality. The objective of this study was to evaluate the
physiological answer of cucumber floral verticils to the application
of IBA. The experiment was carried out in a greenhouse, in
completely randomized blocks, with four replications of 4-plant plots,
and treatments applied to a 5 x 2 factorial (0, 50, 100, 200, and 500
µmol of IBA, and two cultivars: Wisconsin MR28, gynoecious, and
Caipira, monoecious). Cultivar Wisconsin MR28 produced in average
7,636 pollen grains (PG) per flower, with a positive linear response
to the increase in IBA concentration. Instead, in cultivar Caipira
(5,160 PG) all IBA concentrations reduced PG production. Cultivars
did not differ from each other in relation to PG viability (average in
vitro germination of 75.4 and 79.9% to cultivars Wisconsin MR28
and Caipira, respectively) and in both PG viability increased linearly
with the increase in AIB concentration. Cultivars Wisconsin MR28
and Caipira presented in average 71.6 and 70.6 seeds per fruit
respectively, and responded with an increase in seed number and
improvement in fruit general aspect to the rise in IBA concentration.
The ratio male:female flowers was significantly different between
cultivars (4.2:1 and 3.5:1, respectively to cultivars Wisconsin MR28
and Caipira) and responded in a distinct way to IBA concentrations.
While in cultivar Caipira, IBA concentrations near to 100 µmol
increased the number of male flowers; in cultivar Wisconsin MR28
the same IBA concentration reduced it. The two cultivars had a similar
number of female flowers. However, whereas it remained relatively
stable in cultivar Caipira in spite of the increase in IBA concentration,
there was an increase in the number of female flowers in cultivar
Wisconsin MR28, as a result of the rise in IBA concentration.

Keywords: Cucumis sativus, fecundation, flowering, viability pollen,
plant hormones.

RESUMO
Biologia reprodutiva de cultivares monóicas e ginóicas de

pepino em função do uso de AIB

A compreensão da biologia reprodutiva e da regulação da ex-
pressão sexual das flores do pepineiro (Cucumis sativus) pode faci-
litar o manejo do cultivo e melhorar a produção e a qualidade dos
frutos. O objetivo do presente estudo foi avaliar a resposta fisiológi-
ca dos verticilos florais à aplicação de AIB em pepino. O experi-
mento foi conduzido em casa-de-vegetação, em blocos casualizados,
com os tratamentos dispostos em fatorial 5 x 2 (AIB nas concentra-
ções de 0, 50, 100, 200 e 500 ìmol, para as cultivares Wisconsin
MR28, ginóica, e Caipira, monóica). Foram utilizadas quatro repe-
tições, com quatro plantas por parcela. A cultivar Wisconsin MR28
produziu em média 7.636 grãos de pólen (GP) por flor, com respos-
ta linear positiva ao aumento nas concentrações de AIB. Já na culti-
var Caipira (5.160 GP), todas as concentrações de AIB interferiram
negativamente na produção de GP. As cultivares não diferiram entre
si e em ambas houve efeito linear positivo da concentração de AIB
sobre a viabilidade dos GP (germinação média in vitro de 75,4 e
79,9% para as cultivares Wisconsin MR28 e Caipira, respectiva-
mente). As cultivares Wisconsin MR28 e Caipira apresentaram em
média 71,6 e 70,6 sementes por fruto respectivamente, respondendo
com aumento no número de sementes e melhoria do aspecto do fru-
to ao incremento da concentração de AIB. A relação de flores
masculinas:femininas diferiu significativamente entre cultivares
(4,2:1 e 3,5:1 respectivamente para as cultivares Wisconsin MR28 e
Caipira) e foi afetada de forma distinta nas duas cultivares pelas
concentrações de AIB: concentrações próximas de 100 µmol au-
mentaram o número de flores masculinas na cultivar Caipira e redu-
ziram na cultivar Wisconsin MR28. A quantidade de flores femini-
nas foi semelhante entre as cultivares e relativamente constante na
cultivar Caipira nas diferentes concentrações de AIB. Já na cultivar
Wisconsin MR 28, houve aumento do número de flores femininas
em função da elevação da concentração de AIB.

Palavras-chave: Cucumis sativus, fecundação, floração, viabilida-
de de pólen, hormônio vegetal.

(Recebido para publicação em 1 de outubro de 2006; aceito em 6 de fevereiro de 2008)
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external and internal stimuli, the auxin
synthesis is unchained, starting up the
biochemical signaling that results in the
activation of homeotic genes in the
reproductive buds (Kater et al., 1998).
As consequence, an early regulation of
the floral verticils development takes
place. In cucumber, plant manipulation
through the induction of sexual
expression differs among cultivars
(Nienhuis et al., 1979), with the auxin
signaling directly inducing three
physiological functions: suppression of
lateral bud development, differentiation,
and definition of lateral meristems into
more complex floral tissues (Stankovic
& Prodanovic, 2002).

The hormonal concentration,
especially of auxins, in species with
monoecious flowers, such as
cucumbers, will define also the flower
sex (Mendonza, 1982). High auxin
concentration tends to promote ethylene
synthesis in doses that favors the
development of female flowers
(Takahashi & Jaffe, 2003). Thus, an
adequate manipulation of auxins to
stimulate meristematic processes would
increase the female/male flowers rate
(Dan et al., 2003). In spite of needing
androgynous flowers, the female:male
flower ratio is extremely relevant, since
only gynosporangia turn into economic
products.

Nitrogen nutrition in appropriate
doses contributes to the auxin
biosynthesis, while the plant structure
interferes with its translocation and
transportation, playing a role on the
definition of flower sex (Nienhuis &
Lower, 1979). The early fruit
development is also influenced by the
biochemical signaling derived from
hormone action and control, mainly of
those hormones synthesized in the apical
meristem (Godoy & Cardoso, 2004).
Other factors, such as pollen quality and
pollination and fecundation efficiency
may also impact fruit development and
yield (Silva et al., 2000).

The hypothesis in the current study
is that sex expression in cucumber
flowers is mediated by the signaling
from different auxin concentrations, as
demonstrated by Kater et al. (2001).
Consequently, it is expected that
appropriate concentrations of this

phytohormone in flower meristems
would induce physiological alterations
in floral tissues and verticils, which will
lead to the growth of either
androsporangia or megasporangia.
Thus, the objective was to evaluate the
physiological effect over such
reproductive structures of their
induction by exogenous application of
3-indolbutiric acid (IBA) in monoecious
and gynoecious cucumber cultivars.

MATERIAL AND METHODS

The experiment was carried out from
October to November, 2004, at the
Federal University of Santa Catarina, in
Florianópolis, Brazil. Plants grew in 8-
L pots, in protected cultivation, driven
by a net system, according to Silva et
al. (1992). Formulated fertilizer NPK
(05-10-10) was balanced by adding
H

3
BO

3
- (17) + MgSO

4
7H

2
O (16-24) +

Ca(NO
3
)

2
-4H

2
O (15-14), following the

recommendation of the Official
Network of Soil Analysis Laboratories,
adjusting the fertilization levels to 60-
100-80-60-20-20-5 ppm of respectively
N-P-K-Ca-Mg-S-B. The experimental
design was of completely randomized
blocks, with four replications and four-
plant plots. Treatments were disposed
in a 5 x 2 factorial, corresponding to five
IBA concentrations (0, 50, 100; 200 e
500 ìmol) and two cultivars (Wisconsin
MR28 – gynoecious, and Caipira –
monoecious).

The experiment started 30 days after
sowing, with the removal of all visible
floral buds in all plants. Following, 2.0
mL of the IBA solutions were directly
applied over the floral meristems, every
other day, for 28 days, using a Pauster
pipette. The three youngest leaves
received from four to six drops of the
same solutions, in the adaxial surface.
The surfactant Herbitensil® (aqueous
solution with 400 g L-1 of nonylphenol
ethoxylate and 150 g L-1 of isopropilic
alcohol) was added to the auxin
solutions in the concentration of 1.0 mL
L-1. Ten days after AIB application, fresh
pollen was collected and used for the
pollination in the different treatments.
Female flowers selected for the
controlled pollination were protected in
the bud stage, for four days, using

waterproof paper bags. Fertilization
efficiency was estimated in four fruits
per treatment eight days after pollination
by counting fecundated and non-
fecundated ovules in two perpendicular
and longitudinal fruit sections (Figures
1a and b).

The number of pollen grains was
assessed in samples of four flowers in
the ball stage per treatment. All anthers
in each flower were mashed in
microtubes, with 500 ìL of lactic acid
85% (Gomes et al. 2003). Two 3.0 ìL-
aliquot samples of this suspension were
used for evaluation. Pollen grain
counting was carried out in
stereomicroscope (10x), using the
scanning field method. Three flower in
the ball stage and three anthers per
flower were used to evaluate the
potential of pollen grains in vivo.
Anthers were mashed over glass slides,
colored with acetic carmine 2%, and
assessed five minutes later, in a
stereomicroscope (10x). The cytoplasm
of viable pollen grains reacted with the
acetic carmine becoming reddish, while
the cytoplasm of unviable pollen grains
remained translucid. Pollen grains in
two vision fields per slide were counted
to calculate the percentage of pollen
viability. Four flowers per treatment
were used for estimating pollen grain
viability in vitro. Pollen grains were
placed in Petri dishes filled with agarose
gel 2% + sucrose 20% + boric acid 0,03%,
and incubated at 26oC, in the dark, in a
BOD. Assessment was carried out 24
hours after induction, by counting the
germinated pollen grains. Germination
was characterized by the emission of the
pollinic tube in a 2/1 length x diameter
ratio (Bueno & Cavalcanti, 2003). The
male/female flower ratio was assessed
by counting all flowers developed
during the experiment.

Data were submitted to multiple
regression analysis, while means were
compared by the F test, P<0.05, using
the Software Statistica.

RESULTS AND DISCUSSION

The estimated averages for number
of pollen grains in cultivars Wisconsin
MR28 and Caipira, respectively 7,636
and 5,160, differed significantly from
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each other and were altered diversely by
treatments (Figure 2a). Cultivar
Wisconsin MR28 responded to the
increase in IBA concentration by raising
the average number of pollen grains,
while in cultivar Caipira all IBA
concentrations hindered pollen grain
production (Figure 2a).

It was observed that 91.7 and 92.9%
of the pollen grains of respectively
cultivars Wisconsin MR28 and Caipira
reacted to the acetic carmine and,
therefore, are potentially viable. In both
cultivars, IBA concentrations altered
significantly pollen viability. Within the
studied limits, there was a positive linear

effect of the interaction between IBA
doses and pollen potential capacity
(Figure 2b). The estimated averages for
in vitro pollen viability in cultivars
Wisconsin MR28 and Caipira,
respectively 75.4 e 79.9%, were
statistically similar (Figure 2b).
Regarding IBA application, there was a
positive linear effect of IBA
concentrations over in vitro pollen
viability, in both cultivars. Hence, the
highest IBA concentrations resulted in
the highest estimates of in vitro pollen
viability (Figure 2b).

The number of seeds per fruit did not
differ between cultivars. Fruits of
cultivar Wisconsin MR28 had in average
71.6 seeds, while fruits of cultivar
Caipira had 70.6. The highest
concentrations of IBA induced a
significant increase in the number of
seeds per fruit (figure 1c). As
consequence, fruit commercial aspect
improved (Figure 1a and 1b).

Male:female flower ratios for
cultivars Wisconsin MR28 and Caipira
were 4.2:1 and 3.5:1, respectively, a
significant difference. It was observed
also that IBA concentrations altered

V Diola et al.

Figure 1. Aspect of cucumber fruits of cultivars (a) Wisconsin MR28, pickle type, and (b) Caipira, fresh type, and (c) percent increment on
seeds as affected by the increase in IBA concentration (aspecto dos frutos de pepino das cultivares (a) Wisconsin MR28, tipo conserva, e (b)
Caipira, tipo salada, e (c) acréscimo percentual de sementes formadas em função do aumento da concentração de AIB). Florianópolis,
UFSC, 2004.
*Significativo pelo teste de F; p < 0.05 (Significant by the F test, p < 0.05).

Figure 2. (a) Average number of pollen grains per flower and (b) average percent of pollen
potential and viability as affected by the increase in IBA concentration, in two cucumber
cultivars ((a) número médio de grãos de pólen por flor e (b) percentual médio de pólen
potencial e pólen viável em função do aumento da concentração de AIB, em duas cultivares
de pepino). Florianópolis, UFSC, 2004.
*Significativo pelo teste F, p<0,05 (significant by the F test, p < 0.05).
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significant and differently this ratio
(Figure 3). Concentrations around 100
µmol induced a peak of male flowers in
cultivar Caipira and the strongest
reduction in them in cultivar Wisconsin
MR28 (Figure 3). There were not
significant differences in number of
female flowers between cultivars,
although IBA concentrations altered it
in a different way in each cultivar,
likewise what was observed for the
male:female flower ratio. While in
cultivar Caipira, the number of female
flowers remained constant in spite of
changes in IBA concentration, in
cultivar Wisconsin MR28 the amount of
female flowers increased along with
IBA concentrations (Figure 3).

Growth regulators in different
concentrations alter the expression of
several genes (Friedlander et al., 1977).
Homeotic genes of the MADbox type
may differ within a species, since they
are regulated not only by genetics, but
also by environmental stimuli (Yin &
Quinn, 1995). Such stimuli induce the
biosynthesis of the phytohormones that
regulate the expression of genes
responsible for the cellular further
development (Kater et al., 2001), like
the definition of floral sex in
monoecious plants. When
environmental variations happen, auxin
is one of the first growth regulators
whose biosynthesis is altered (Taiz &
Zeiger, 2002). In this experiment, when
it comes to the average number of pollen
grains, cultivars responded differently
to the variation in auxin concentration.
This indicates that the growth regulator
may act over the androspore formation
inside the androsporangium, like what
was observed also by Stankovic &
Prodanovic (2002). Our assays to check
pollen potential and viability presented
an interesting behavior. The application
of IBA at 500 µmol substantially raised
pollen germination, in fact up to close
to full potential. It demonstrates that this
growth regulator may improve the
biological conditions to the androspore
and aid the development of the pollinic
tube. Similar effect was described by
Nijs & Visser (1999), when
investigating the compounds that
induced flower masculinity in
gynoecious cucumbers. In the current

Reproductive biology in monoecious and gynoecious cucumber cultivars as a result of IBA application

study, the analysis of fruits originated
from fertilization with pollen from the
same treatment and cultivar showed that
fecundity was higher in the treatments
with the highest IBA concentrations.

Takahashi & Jaffe (2003) carried out
research on the effects of ethylene over
the cellular development of cucumber
flowers, and concluded that ethylene
was more efficient on female flowers.
High auxin concentration unchains the
ethylene biosynthesis (Taiz & Zeiger,
2002) and, in such environment,
ethylene may exert its influence on the
behavior and differentiation of
reproductive buds. Ethylene regulates
the speed of cellular growth and the
biosynthesis of other hormones,
producing defined organs (Kater et al.,
1998). This hypothesis could be
observed, for there were not highly
significant variations in the flower ratio,
but on improving the development of
fruits with more seeds and on increasing
pollen viability.

IBA application resulted in similar
stimuli and reactions in both cucumber
cultivars, such as preservation of
potential pollen viability, improvement
of pollen germination, and increase in

the rate of ovule fertilization. However,
cultivars responded differently to
mounting IBA doses. As IBA
concentration rose, the number of pollen
grains reduced in cultivar Caipira and
increased in cultivar Wisconsin MR28,
as well as the number of female flowers
remained stable in cultivar Caipira and
increased in cultivar Wisconsin MR28.
In addition, the amount of male flowers
grew in cultivar Caipira and fell down
in cultivar Wisconsin MR28 for IBA
concentrations up to 100 µmol. The
application of exogenous IBA, in
concentrations up to 500 µmol,
improved fecundation and the biological
conditions for seed development in both
cucumber cultivars. Thus, the use of IBA
can potentially boost fruit yield and
quality in cucumber. Nevertheless,
flower sex regulation in cucumber by
means of IBA exogenous application is
a genotype-dependent phenomenon, and
deserves further studies.
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When planning experiments, the
size and the shape of the

experimental plots, as well as the
number of replications, are some of the
problems frequently faced by the
researcher. It is essential that these
factors are determined in order to
decrease experimental error and
maximize data gathered from the
experiment (Steel et al., 1997). The
same authors report that the plot, the
basic unit of an experiment, must be able
to reduce to a maximum the effects of
environmental heterogeneity, as well as

FEIJÓ S; STORCK L; LÚCIO AD; LOPES SJ; GARCIA DC; CARPES RH. 2008. Heterogeneity index of zucchini yield on a protected environment and
experimental planning. Horticultura Brasileira 26:035-039.
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the genetic variability of the
experimental material, by means of
directly influencing the expense of the
available resources to conduct the
experiment. Size and shape of the plots
can not be generalized because they
change according to soil and crop. Plot
size and shape must be tailored for each
crop and place in which climatic and soil
conditions differed from what had been
previously defined (Oliveira &
Estefanel, 1995). The increase in plot
size leads to the reduction in variance
among plots (Rezende & Souza Júnior,

1997). Nevertheless, this decrease is not
proportional to plot size (Le Clerg,
1967) and little gain in accuracy is
obtained with the increase in plot size,
if they are already large (Resende &
Souza Junior, 1997). Besides it must be
considered that smaller plots allow
setting a greater number of replications
in the same area, resulting in more
degrees of freedom in the residue
(Zanon & Storck, 1997). The increase
in plot size is more efficient when
nearby plots are not correlated. On the
other hand, when Smith heterogeneity

ABSTRACT
The objectives of this work were to assess zucchini heterogeneity

index and fruit weight at different harvest frequencies for plants
grown on a protected environment; to estimate the optimum plot
size; and to determine the least significant difference among
treatments, varying plot size and replication number. Plants of cultivar
Caserta were grown in a plastic greenhouse, using spaces of 0.80 x
1.00 among plants and lines, respectively. The following harvest
frequencies were studied: fruits harvested daily, (1) at 10:00, (2) at
10:00 and 18:00, (3) at 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 and 18:00 h
and; (4) fruits harvested every other day, at 18:00 h. Twenty-seven
harvests were carried out, collecting fruits larger than 0.15 m. Plots
were planned with 1, 2, 3, and 6 plants per row. Heterogeneity index
was estimated according to Smith’s method and, the optimum plot
size, according to modified maximum curvature method. Fruit yield
per plant gradually increased reaching a maximum at the 15th harvest.
Total yield was of 3214, 3124, 3928 and 3248 g plant–1, respectively,
at the harvest frequencies 1, 2, 3 and 4, with no significant differences
among them. The heterogeneity index in the plastic greenhouse was
nearly zero. The use of smaller plots combined with a larger number
of replications increased the experimental accuracy. Although
optimum plot size to assess total fruit yield varied between one and
seven plants, depending on the harvest frequency, plots with three
plants per row plots, with six replications, were the most appropriate
design, allowing detecting a least significant difference among
treatments equal to 76% of the mean.

Keywords: Cucurbita pepo, experimental accuracy, plot size, harvest
frequency.

RESUMO
Índice de heterogeneidade da produção de abobrinha italiana

em ambiente protegido e planejamento experimental

Os objetivos deste trabalho foram avaliar o índice de
heterogeneidade para diferentes freqüências de colheita e peso de
frutos de abobrinha italiana produzida em ambiente protegido; esti-
mar o tamanho ótimo de parcela e determinar a diferença mínima
significativa entre tratamentos, variando o tamanho de parcela e o
número de repetições. Plantas da cultivar Caserta foram instaladas
em estufa plástica com espaçamento de 0,80 x 1,0 m entre plantas e
linhas, respectivamente, Foram aplicadas as freqüências de colhei-
ta: frutos colhidos diariamente, (1) às 10 horas, (2) às 10 e 18 horas,
(3) às 8, 10, 12, 14, 16 e 18 horas e; (4) frutos colhidos a cada dois
dias, às 18 horas. Foram realizadas 27 colheitas, sendo colhidos os
frutos maiores que 0,15 m. Foram planejadas parcelas com 1, 2, 3 e
6 plantas por fileira. O índice de heterogeneidade foi estimado pelo
método de Smith e o tamanho ótimo de parcela foi estimado através
do método da máxima curvatura modificada. A produção de frutos
por planta aumentou gradativamente até atingir o máximo em torno
da 15a.colheita. A produção total foi de 3214, 3124, 3928 e 3248 g
planta-1, respectivamente, para as freqüências de colheita 1, 2, 3 e 4,
não havendo diferença significativa entre elas. O índice de
heterogeneidade em estufa plástica foi próximo a zero. O uso de
parcelas menores aliado a um maior número de repetições benefi-
ciou a precisão experimental. Embora o tamanho ótimo da parcela
para a produção total de frutos tenha variado entre uma e sete plan-
tas, conforme a freqüência de colheitas, o uso de parcelas com três
plantas por fileira e seis repetições foi o mais adequado, sendo ca-
paz de detectar uma diferença mínima significativa entre tratamen-
tos igual a 76% da média.

Palavras-chave: Cucurbita pepo, precisão experimental, tamanho
de parcela, freqüência de colheitas.

(Recebido para publicação em 8 de julho de 2006; aceito em 26 de fevereiro de 2008)
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coefficient is next to zero, gains in
experimental efficiency by increasing
plot size and/or number of replications
will be minimum (Lin & Binns, 1986;
Swallow & Wehner, 1986).

Notwithstanding the importance of
the protected cultivation, research
results that subsidize the utilization of
the potential of such technology on the
different climatic regions in Brazil are
still insufficient (Lopes Filho, 2000), as
well as those results needed to guide the
experimental planning (Lopes et al.,
1998). Concerning the protected grown
crops, Souza (2001), Lúcio et al. (2003),
and Lorentz et al. (2005) conclude that
the irregularity in the production occurs
with greater intensity between
cultivation lines. Thus, plots comprising
variations on line length (North-South)
should be planned, so that to minimize
such variations and still to guarantee a
reasonable number of treatments and
replications to be established.

Commercial vegetable cultivation at
plastic greenhouses is a consolidated
and growing activity (Medeiros et al.,
2001). Zucchini is one of the most
popular Cucurbitaceae in Brazil, with
yields ranging between 10 and 20 t ha-1

when cultivated at field conditions, and
prices varying between R$ 6,00 and R$
14,00 a 20-kg box. Considering that
fruits should fit a commercial standard,
experimental evaluation, including
harvests, are performed along time,
resulting in an increase in the labor
during the experiment. In addition, a
cyclic trend in production is being
observed, which can be caused by
harvest frequency, creating
heterogeneity in yield among harvests.

The objectives of this work were: a)
to assess the heterogeneity index at
different harvesting frequencies of
zucchini grown under protected
cultivation, as well as the accumulated
fruit weight on every six-day-period; b)
to estimate the optimum plot size and
c) to determine the least significant
difference between treatments as
function of the variation in plot size and
number of replications.

MATERIAL AND METHODS

Zucchini seeds, cultivar Caserta,
were sown on a polystyrene tray

containing 144 cells on August 18th,
2003, using Plantmax commercial
substrate. Trays were maintained on a
greenhouse up to transplanting
(September 8th, 2003), which was
performed when plants presented three
leaves. The experiment was carried out
on a plastic greenhouse – high tunnel,
20 x 5 m (length x width), in an area of
the Crop Technology Department, of
Santa Maria University, Santa Maria,
Rio Grande do Sul State, Brazil. The soil
in the area is a Gleyic Phaeozem.

Prior to transplanting, the soil was
plowed to form three ridges, which were
fertilized with 660 g of urea, 320 g of
P

2
O

5
,
 
and 150 g of K

2
O per each 20 m

line. Hoses for drip irrigation were
placed on the ridges and covered with
30 mm black mulch. Staking was
introduced on September 22nd and 23rd ,
2003 and on November 7th, 2003,
preventive applications of Folicur
fungicide (5 mL 16 L-1 ) and of Orthene
insecticide (8 g 16 L-1) were carried out.

Space between plants and lines was
0.8 and 1.0 m, respectively, resulting in
24 plants line-1. Four plots were defined.
For each 18-plant plot (3 rows x 6 plants),
one of the four harvest frequencies
(treatments) was assigned. Fruits were
harvested daily, at 10:00 h (harvest
frequency 1); at 10:00 and 18:00 h
(harvest frequency 2); and at 8:00, 10:00,
12:00, 14:00, 16:00, and 18:00 h (harvest
frequency 3). In harvest frequency 4,
fruits were collected every other day.
Fruits up to 15 cm long from proximal to
distal ends were harvested and weighted
on a digital scale, with 1-gram accuracy.
For data analysis, results obtained in two
days on each of the harvest frequencies
1, 2 and 3 were summed up to acquire a
quantitative magnitude comparable to
harvest frequency 4. The harvest began
on October 15th and lasted up to
December 7th, 2003, resulting in 27
harvests in 54 days.

The analyzed trait was fruit weight
plant-1 (g) accumulated every six days
up to the nth harvest (N), that is: N3 =
yield up to the third harvest (6th day);
N6 = yield up to the sixth harvest (12th

day); N9 = yield up to the ninth harvest
(18th day); N12 = yield up to the 12th

harvest (24th day); N15 = yield up to the
15th harvest (30th day); N18 = yield up

to the 18th harvest (36th day); N21 = yield
up to the 21st harvest (42nd day); N24 =
yield up to the 24th harvest (48th day);
and N27 = yield up to the 27th harvest
(54th day). The t test, at 5% probability,
was used to compare the means for total
fruit weight, on the 27th harvest.

For each harvest frequency, four plot
sizes were planned, varying the number
of plants in the rows, that is, 1, 2, 3 and
6 plants (Figure 1). The number of
replications of each plot size was limited
by the total number of plants in each plot
(18). To each plot size (x), the following
parameters were calculated: NP =
number of plots with x-size basic units
(BU); M(x) = means of plots with x-size
BU; V(x) = variance among plots of x-
size BU; VU(x) = V (x)/x2 = variance
per BU among plots of x-size BU;
CV(x) = coefficient of variation among
plots of x-size BU (Smith, 1938).

To nth harvest and to each harvest
frequency, the b heterogeneity index
was determined by the Smith (1938)
empiric relation VU(x) = V

1
/Xb. The b

value was estimated as a coefficient of
linear regression, by means of a
logarithmic transformation of the
function VU(x) = V

1
/Xb, which estimate

was weighted by the degrees of freedom
associated to each plot size (Steel et al.,
1997). In this model, V

1
 is the parameter

to estimate the variance among plots of
a BU. Likewise, A and B parameters of
the function CV(x) = A/XB, where A
corresponds to the estimate of the CV
for x = 1 BU. The optimum plot size χ0
was estimated by,

which determines the maximum
curvature point of CV(x) = A/XB (Meier
& Lessman, 1971).

To assess treatment (harvest
frequency) influence over X

0
, tests of

parallelism (B), same origin (A), and
coincidence (A and B) were applied,
according to Seber (1976) methodology,
on a 5% probability, due to the fact that
if values of A and B in the X

0
 expression

are different, they can affect the value
of X

0
. The least significant difference

among treatments on percentage of the
means (d) was estimated by the

S Feijó et al.
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expression 
(Hatheway, 1961), in which t

1
 is the

critical value of t of Student to the
significance level of α

1
 (5%); t

2
 is the

tabulated value of t of Student obtained
from α

2
 = 2(1-p), and p is the probability

of obtaining significant differences
among means (80%); A is the estimate
of the coefficient of variation among
plots of a basic unit (average of four
treatments), calculated by the function
CV(x) = A/XB of total yield; r is the
number of replications; X

0
 is the number

of basic units per plot; and b is the Smith
heterogeneity index. In the greenhouse,
the product between X

0
, r, and I (number

of treatments) is limited to 72 plants and
the degrees of freedom are g1=I(r-1), in
a completely randomized experimental
design.

To perform the calculation, the
following statistical software were used:
scientific software NTIA, developed by
Technological Center for Informatics
(Embrapa, 1997); Office Excel; and a
program in the Fortram language
(Abou-El-Fittouh et al., 1974) with
modifications, which is specific to
calculate means and variance of plots
of different sizes.

RESULTS AND DISCUSSION

Fruit yield per plot, during the
productive period (M

1
 differences

between two consecutive harvests),
gradually increased up to a maximum
at around the 15th harvest, followed by
reduction up to the end of the cycle
(Table 1). Total yield was equal to 3214,
3124, 3928 and 3248 g plant–1 to harvest
frequencies 1, 2, 3 and 4, respectively,
without significant differences at a 5%
probability among them, which
indicates that there are no great
variations in zucchini productive
capacity in the plastic greenhouse.
Nevertheless, considering the different
harvest frequencies, the b heterogeneity
index was higher at frequency 2 from
the 18th harvest ahead, probably due to
the death of some plants at this harvest
frequency.

When the heterogeneity index values
are very low, in this case, b = 0.193,
calculated as an average value for the

four harvest frequencies on the 27th

harvest, the result is a value of Xb
0
 very

close to the unit for any X
0
 value in the

expression .

That leaves as divisor only the number

of replications and, the smaller the
divisor, the greater the calculated least
significant difference among treatments
(d). Thus, due to low b values, according
to Lin & Binns (1986), there are no
acceptable increases in the experimental

Table 1. Zucchini accumulated fruit weight up to the nth harvest day, heterogeneity index,
and optimum plot size, for four harvest frequencies (fitomassa de frutos de abobrinha-itali-
ana acumulada até o n-ésimo dia de colheita, índice de heterogeneidade e tamanho ótimo de
parcela, para quatro freqüências de colheita). Santa Maria, UFSM, 2004.

1/No. = number of harvests (número de colheitas); 2/M
1
 = average fruit weight per plant,

accumulated up to the nth harvest day (média da fitomassa de frutos por planta, acumulada
até o n-ésimo dia de colheita); 3/b = heterogeneity index (índice de heterogeneidade); 4/X

0
 =

number of plants per plot (no. de plantas por parcela)

Heterogeneity index of zucchini yield on a protected environment and experimental planning
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accuracy with plot enlargement. Values
of b closer to zero were also estimated
to chemical characteristics on a routine
soil analysis, on a survey performed in
the same area, before the transplant of
zucchini (Feijó et al., 2006). In that
circumstance, the estimate of sample
size is an important tool to control
accuracy when assessing soil chemical
characteristics.

On results reported by Alves &
Seraphin (2004), concerning plot sizes
and the Smith heterogeneity index, it can
be observed that, generally, to a given
CV, when the heterogeneity coefficient
increases, plot size reduces, and the
change in the plot size is more
pronounced when the number of
replications and the least significant
difference to be found are low.
Inconsistent results, as those obtained
in the present work, can be an effect
from the different interpretation of the
d expression elements, mainly the value
of the coefficient of variation related to
the plot of a basic unit (BU) or of the
experimental error, and can reach
unfeasible and unreal values. The use
of the d expression establishes a limit
to the available area, that is, the number
of available plants to the experimental

planning is pre-established.
Values of optimum plot size (X

0
)

varied from one plant (one BU) up to
the maximum value of 14.4 plants (Table
1). The estimate of the optimum plot size
to zucchini cultivated in a plastic
greenhouse through the Hatheway
(1961) method was defined by Mello et
al. (2004) for two different seasons,
aiming at least significant difference
among treatments of 20% of the means,
using eight replications: in Summer-
Autumn, the plot size was eight plants
(4 x 2, length x width), while during
Spring-Winter, the optimum size was
four plants.

Different results can be found
according to the method used to
determine the optimum plot size. On a
study to compare the methods to obtain
the optimum plot size, Storck et al.
(1982) and Viana et al. (2002) concluded
that the modified maximum curvature
method of Meir & Lessman (1971) was
the most indicated. Thus, excluding the
harvest frequency 2, the evaluation of
the accumulated yield up to the 15th

harvest, about half the productive
period, was sufficient to estimate the
parameters of the function CV(x) = A/
XB and the optimum plot size (Table 1).

Figure 1. Experimental plot sizes used for zucchini production in greenhouse (tamanhos de
parcela utilizadas em experimento de produção de abobrinha-italiana em cultivo protegido).
Santa Maria, UFSM, 2004.

Table 2. Parameters used to estimate the optimum plot size in zucchini grown under protected
cultivation (parâmetros utilizados para a estimativa do tamanho ótimo da parcela em expe-
rimentos com abobrinha-italiana, em cultivo protegido). Santa Maria, UFSM, 2004.

1/ I = number of treatments (número de tratamentos); 2/ X
0
 = number of plants per plot (no. de

plantas por parcela); 3/ r = number of replications (número de repetições); 4/ d = least significant
difference among treatment means (diferença mínima significativa entre médias de trata-
mentos).

S Feijó et al.

This result is similar to the obtained by
Lopes et al. (1998) to tomato cultivated
on a plastic greenhouse, in which 1/3 of
the initial harvest would be
representative of total yield.
Accumulated harvests 3, 6, 12, 15, 21,
and 24 were parallel and shared the same
origin; the 9th accumulated harvest was
parallel, but with a different origin; and
the accumulated harvests up to the 18th

and 27th were not parallel, nor
coincident, but had the same origin,
indicating differences among b values
and, therefore, not recommended to be
used to determine the same plot size for
the four harvest frequencies. Limiting
the experiment to a total of 72 plants
and admitting four treatments (I = 4), 1-
plant plots (X

0
 = 1), and 18 replications

(r = 18), a minimum significant
difference among treatments of d =
47.0% was found. This value increases
to d = 109.3% the experimental plan
changes to 6-plant plots, with three
replications (Table 2).

Concerning the estimated accuracy
values (d) (Table 2), if 100% is adopted
as the least significant difference among
treatments, the experimental plan to four
treatments inside the greenhouse can
vary from 1- to 3-plant plots, using from
18 to 6 replications. Fixing as a
maximum limit d = 100%, many
experimental plans can be used. Among
them, 3-plant plots with six replications
was the most adequate (d = 75.9%),
mainly due to the economy in the
number of replications. As the number
of treatments increase, the number of
replications reduces, with a smaller X

0

size. When X
0 

increases, accuracy is
reduced mainly due to the lower number
of replications, because b heterogeneity
index, assumed as a potency of X

0
, has

little efficiency in reducing the d value.
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A espinheira-santa (Maytenus
ilicifolia Mart. ex Reissek) é uma

espécie da família Celastraceae, pere-
ne, de porte arbóreo-arbustivo (Maga-
lhães, 2000); nativa de regiões de alti-
tude do sul do Brasil, especialmente no
sub-bosque de remanescentes de Flores-
ta Ombrófila Mista (ITCF, 1985; Cervi
et al., 1989). Também é encontrada no
Paraguai e Argentina, sendo utilizada
por indígenas no Paraguai (Carvalho-
Okano, 1992). O efeito antiulcerogênico
do extrato aquoso de suas folhas foi con-
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firmado por Souza-Formigoni et. al
(1991), sendo essa propriedade princi-
palmente relacionada à presença de ta-
ninos e triterpenos (Pereira et al., 1993;
Corsino et al, 2000). Esses compostos
são considerados agentes cicatrizantes
de úlceras gástricas (Vervloet, 2003).
Entretanto, a produção de metabólitos
secundários na planta não é estável, nem
homogeneamente distribuída. Muitas
condições influenciam o acúmulo des-
sas substâncias, como temperatura,
luminosidade, chuva, vento, solo, além

de fatores técnicos como tipo de colhei-
ta, tratos culturais, métodos de propa-
gação e manejo pós-colheita (Passreiter
& Aldana, 1998; Buter et al., 1998).

Na maioria das vezes, o crescimen-
to de mudas de espécies nativas neces-
sita de sombreamento em sua fase ini-
cial (Engel & Poggiani, 1990; Souza,
1981) e de maior intensidade de luz nos
estádios mais avançados de desenvol-
vimento (Paiva & Poggiani, 2000). É o
que ocorre com a espinheira-santa, clas-
sificada como planta secundária tardia

RESUMO
A espinheira-santa (Maytenus ilicifolia) possui, além de proprie-

dades antiulcerogênica e antigástrica, um imenso potencial
farmacológico e cosmético ainda pouco explorado de maneira ra-
cional. O objetivo do trabalho foi avaliar o desenvolvimento das
plantas submetidas a diferentes manejos de luminosidade e poda
durante o período de um ano. Foram realizados dois experimentos,
um em uma área sombreada por espécies nativas e, outro, a pleno
sol. O delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso, com
6 repetições e parcelas com duas plantas na área útil. Foram aplica-
dos três tipos de podas, plantas sem eliminação de folhas/poda, plan-
tas com eliminação de 30% das folhas e galhos e plantas com poda
a 20 cm do solo; e foram realizadas quatro avaliações (0; 100; 211;
331 dias pós a poda (DAP)). Nas plantas que cresceram a pleno sol,
a poda drásticas resultou em não desenvolvimento de folhas até a
última data de avaliação. Nessa condição de irradiação, o número
de folhas por ramo alterou-se em função da poda executada (varian-
do de 11,2 a 15,7 na ausência de poda; e de 8,7 a 11,7, com poda de
30%), mas permaneceu constante ao longo do tempo. Na área som-
breada, as plantas que sofreram poda drástica apresentaram o maior
número de folhas por ramo (25,0 e 29,8 folhas por ramo com 100 e
211 DAP, respectivamente) e a maior área foliar (18,0; 13,9 e 15,5
cm2 aos 100, 211 e 331 DAP). Numericamente, foi possível obser-
var que o sombreamento foi mais favorável ao desenvolvimento das
plantas e à produção de biomassa que a exposição ao sol, fator mui-
to importante para estabelecimento de cultivos e definição de estra-
tégias de manejo da espinheira-santa. Houve redução de até 2,9ºC
nas temperaturas máximas diárias no ambiente sombreado em com-
paração com sol aberto, mas a umidade relativa do ar não se alterou,
variando entre 63,3 e 79,4% nas duas condições.

Palavras-chave: Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek, análise de
crescimento, microclima, manejo.

ABSTRACT
Development of holy-thorn under different light intensities

and pruning levels

M. ilicifolia has antiulcerogenic and antigastric properties and a
large pharmacological and cosmetic use not yet explored in a rational
way. The development of plants submitted to various light and
pruning managements was evaluated during a year. Two experiments
were carried out, one in a shaded area under native species and
another in a full sun light area. The experiment was conducted in a
completely randomized design with six replicates and 2 plants in
each experimental unit. Three pruning levels were used, plants
without elimination of leaves/prune; plants with elimination of 30%
of the leaves and branches; plants pruned at 20 cm above the soil.
The treatments were evaluated during four periods (0; 100; 211; 331
days after pruning (DAP)). In the full sunshine area, plants submitted
to the drastic prune did not develop leaves until 331 DAP. Under
this light intensity the number of leaves per branch was different for
each pruning level (varying from 11.2 to 15.7 without prune; and
from 8.7 to 11.7 with 30% of prune), but kept constant during all
evaluation periods. In the area under shade, plants submitted to drastic
prune showed higher number of leaves per brunch (25.0 and 29.8
with 100 and 211 DAP, respectively) and the higher leaf area (18.0;
13.9 and 15.5 cm2 with 100, 211 and 331 DAP). The shading proved
to be a better condition for the development of plants and for biomass
production than the full sunlight condition. This is a very important
factor to be considered to establish the growth and to define the
management strategies to produce holy thorn plants. The maximum
daily temperatures were reduced until 2.9ºC in the shaded area in
comparison to the full sunlight area. The relative air humidity varied
between 63,3 and 79,4% under both conditions.

Keywords: Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek, growth analysis,
microclimate, management.

(Recebido para publicação em 9 de janeiro de 2007; aceito em 28 de fevereiro de 2008)
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quanto à sucessão florestal e possui cres-
cimento médio, sendo tolerante à som-
bra no estágio juvenil, com sementes de
pequenas a médias, mas sempre leves e
sem apresentar dormência. Isso aconte-
ce porque a radiação, além de ser uma
fonte energética para a planta, funciona
como estímulo para o condicionamento
do seu desenvolvimento (Larcher, 2000).

Temperatura e luminosidade são fa-
tores importantes para a regulação da
fotossíntese, pois a interação destes fa-
tores define um ambiente ótimo para o
processo fisiológico, que depende, ob-
viamente, do estado hídrico da planta
(Morais, 2003). Segundo a teoria de
Inoue (1976), as espécies umbrófilas
suportam um grau elevado de
sombreamento e geralmente alcançam
maiores valores de fitomassa quando
expostas à luz total. Porém, não basta
conhecer condições climáticas. É impor-
tante conhecer também a amplitude das
modificações microclimáticas ao longo
do ciclo da cultura e em diferentes épo-
cas do ano, para se conhecer os limites,
tendências e efeitos dos fatores climáti-
cos sobre as plantas. Isso auxilia no cor-
reto manejo, havendo consonância e
potencialização dos fatores
agroecológicos, climáticos e produtivos
(Morais, 2003).

A colheita da espinheira-santa é rea-
lizada através da poda. A coleta
indiscriminada de grandes quantidades
de folhas, sem qualquer critério técni-
co, depreda o patrimônio genético ve-
getal. O cultivo ou manejo de áreas de
ocorrência natural da espinheira-santa
só será racional se considerar informa-
ções sobre sua ecologia e a influência
do ambiente no seu crescimento
(Rachwal, 1997). No Brasil, o período
ideal para a poda/colheita é no início da
primavera. A primeira colheita pode ser
realizada com a poda na altura de 50 cm
e, as demais, nos anos seguintes, logo
acima das ramificações promovidas pela
poda anterior. Na região de Araucária
(PR), utiliza-se o sistema de corte anual
em cerca de 50% da copa das plantas,
tomando-se uma linha imaginária ver-
tical como divisória de cada metade da
copa. Considera-se que a planta neces-
site de dois anos para recuperar a quan-
tidade de folhas de sua copa. Assim, o
sistema alternado de colheita em cada
metade da planta proporciona colheitas

anuais (Magalhães, 2000). Portanto, é
necessário fazer com que os produtores
adotem as informações técnicas neces-
sárias sobre este manejo.

Considerando a hipótese de que di-
ferentes níveis de luminosidade e inten-
sidades de poda podem alterar o cresci-
mento e a produtividade das plantas de
espinheira-santa, o objetivo deste traba-
lho foi avaliar o crescimento, a produti-
vidade e o microclima das plantas de
espinheira-santa conduzidas a pleno sol
e à sombra, submetidas a diferentes ní-
veis de poda.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em
duas áreas da Empresa Klabin, no mu-
nicípio de Telêmaco Borba (PR). A re-
gião apresenta temperatura média do
mês mais frio de 15oC e, do mês mais
quente, de 22,2oC. A precipitação mé-
dia anual é de 1500 mm. Na área 1
(24o13’18"S; 50o32’12" W), as plantas
de espinheira-santa estavam sombrea-
das por árvores nativas de mais de 15
anos de idade como angico
(Anadenanthera peregrina (L.) Speg.),
carne-de-vaca (Combretum leprosum
Mart.), capixingui (Croton urucurana
Baill), e pinheiro-do-paraná (Araucaria
angustifolia (Bert.) Kuntze). Na área 2
(24o13’49"S; 50o39’30"W), as plantas
de espinheira-santa eram conduzidas a
pleno sol. Os dois plantios foram origi-
nados de mudas propagadas por semen-
te. Um exemplar desta planta foi cadas-
trado com o número de registro 853 no
herbário da Universidade Estadual de
Maringá.

Foram aplicados nas plantas
conduzidas a pleno sol (plantas com 8
anos) e à sombra (plantas com 5 anos)
três tipos de poda de colheita: 1) plan-
tas sem eliminação de folhas/poda; 2)
plantas com eliminação de 30% das fo-
lhas e galhos; 3) plantas com poda a 20
cm do solo. A colheita de folhas foi rea-
lizada com o auxílio de serra de poda.
As plantas foram avaliadas a 0; 100; 211
e 331 dias após a poda (DAP), quando
foi determinada a altura das plantas, a
área foliar e o número de folhas do ramo.
Os ramos avaliados foram marcados
para acompanhar o seu desenvolvimen-
to. A avaliação de crescimento foi reali-

zada tomando medidas diretamente na
planta, sendo muito importante, para a
qualidade da medida, uma amostragem
representativa (Coelho Filho et al.,
2005). A altura foi determinada por uma
trena graduada, do colo até a última
gema apical da haste principal. A área
foliar foi determinada pela relação com-
primento e largura das folhas dos ramos
marcados das plantas, tendo sido
mensuradas com régua graduada com
precisão de 1 mm. O número de folhas
foi obtido através da contagem das fo-
lhas do ramo marcado.

Os experimentos foram conduzidos
em blocos casualizados, em parcelas
subdividas, com 6 repetições e parcelas
de nove plantas espaçadas de 2,5 m en-
tre si e 2,5 m entrelinhas. A parcela útil
foi composta pelas duas plantas centrais.
Os três níveis de podas corresponderam
às parcelas e o estágio de desenvolvi-
mento das plantas (dias após a poda), às
sub-parcelas. Os dados obtidos foram
submetidos à análise de variância e as
médias foram comparadas pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade.

Além da avaliação agronômica, ca-
racterizou-se também o microclima em
cada umas das duas áreas, utilizando
uma estação meteorológica automática.
A estação coletou dados de radiação
solar global, radiação fotossintética, ra-
diação líquida, temperatura e umidade
relativa do ar, com sensores conectados
a um coletor de dados automático
(datalogger). Os sensores de radiação
foram colocados na linha e entrelinhas
de plantas e na altura correspondente ao
ápice ortrópico das mesmas. O sensor
de temperatura também foi colocado na
linha e entrelinha das plantas, à altura
de 50 cm do solo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nas plantas que cresceram a pleno
sol, para efeito das análises foram con-
siderados apenas dois níveis de poda, já
que as plantas onde foi realizada poda
completa não chegaram a apresentar
folhas, mas apenas primórdios de
brotações. Nessas condições, para a ca-
racterística número de folhas por ramo
houve efeito significativo somente dos
níveis de poda, ou seja, o número de
folhas por ramo alterou-se em função

Desenvolvimento da espinheira-santa sob diferentes intensidades luminosas e níveis de poda
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da poda executada, mas permaneceu
constante ao longo do tempo (Tabela 1).
Em todos os estágios de desenvolvimen-
to das plantas, o número de folhas por
ramo foi maior em plantas que não so-
freram poda, exceto pela avaliação rea-
lizada 211 dias após a poda (DAP),
quando o número de folhas por ramo em
plantas que não sofreram poda e que
sofreram poda a 30% foi equivalente
(Tabela 1). Como a matéria-prima que
é retirada da espinheira-santa são as fo-
lhas, a avaliação de sua quantidade e a
indicação de sistemas de manejo que
favoreçam o seu desenvolvimento é de
grande importância ao produtor.

A altura das plantas que cresceram
a pleno sol não foi influenciada pelos
níveis de poda, e tampouco se alterou
significativamente ao longo do desen-

volvimento das plantas (dados não apre-
sentados).

Nas plantas mantidas à sombra, hou-
ve interação significativa entre os trata-
mentos de poda e o estágio de desen-
volvimento das plantas para a caracte-
rística número de folhas por ramo. As
maiores médias apareceram para as
plantas que sofreram poda drástica a
partir da avaliação 100 DAP (Tabela 2).
Os maiores índices de área foliar tam-
bém apareceram nas plantas que sofre-
ram poda drástica, a partir de 100 DAP.
Desta época em diante, a área foliar nas
plantas que sofreram poda drástica foi
sempre estatisticamente superior à área
foliar das plantas submetidas a outro tipo
de manejo (Tabela 2). Este resultado
indica não só haver um grande poten-
cial de renovação das plantas de

espinheira-santa neste ambiente, mas
também a vantagem comparativa de se
realizar poda nas plantas.

A altura não diferiu entre as épocas
de avaliação. No entanto, plantas que
não sofreram poda ou nas que a poda
restringiu-se a 30%, atingiram maior
altura (Tabela 2). As plantas submeti-
das a 100% de poda cresceram pelo
menos um metro dentro de um ano. Esse
crescimento ocorreu, possivelmente,
devido ao mecanismo de estiolamento
que as plantas umbrófilas aperfeiçoaram
para capturar luz em ambientes de me-
nores intensidades luminosas, buscan-
do maior intensidade luminosa acima do
dossel (Morais, 2003). Segundo Moraes
Neto et al. (2000), várias característi-
cas são utilizadas para avaliar as respos-
tas de crescimento de plantas à intensi-
dade luminosa. Dentre essas, a de uso
mais freqüente é a altura da planta, vis-
to que a capacidade em crescer rapida-
mente quando sombreadas é uma valio-
sa estratégia de adaptação das plantas.
Esse crescimento mostra também, que
essas plantas apresentaram um nível sig-
nificativo e rápido de rebrota, como co-
mentado anteriormente.

Numericamente, a área foliar das
plantas sombreadas foi maior do que
daquelas cultivadas a pleno sol. O re-
sultado encontrado está de acordo com
os de Larcher (1984), que diz que fo-
lhas desenvolvidas a pleno sol tendem
a ser menores, mais espessas, e apresen-
tarem tecido paliçádico mais fortemen-
te diferenciado do que folhas que se
desenvolvem na sombra. Essas modifi-
cações estruturais que ocorrem nas fo-
lhas visam à otimização da captura da
radiação solar disponível para realiza-
ção da fotossíntese. Resultados seme-
lhantes foram encontrados também por
Rachwal (1998), que observou decrés-
cimo na área foliar de plantas de erva-
mate quando a quantidade de luz inci-
dente aproximou-se do nível de satura-
ção. Outros autores obtiveram maior
área foliar quando as plantas foram
conduzidas em ambiente sombreado,
como Andrade (1999), trabalhando com
folhas de erva-mate, e Radomski et al.
(2004) e Steenbock et al. (2003), com
folhas de espinheira-santa. Isso pode ser
explicado pela teoria de que as espécies
umbrófilas compensam a produtivida-
de menor que as heliófilas aumentando

Tabela 2. Número de folhas por ramo, área foliar e altura de plantas de espinheira-santa
conduzidas na sombra, em função do sistema de poda (Number of leaves per branch, leaf
area, and height of holy-thorn plants grown in the shadow, as affected by the pruning system).
Telêmaco Borba, Klabin, 2004.

*Médias seguidas de mesma letra maiúscula nas linhas e minúscula nas colunas não diferem
significativamente entre si, teste de Tukey, p<0,05 (means followed by the same small letter
in the line and capital letter in the column did not differ from each other, Tukey test, p<0.05);
1/DAP= dias após a poda (days after pruning)

JRP Souza et al.

Tabela 1. Número de folhas por ramo e área foliar de plantas de espinheira-santa conduzidas
a pleno sol, em função do sistema de poda (number of leaves per branch and leaf area of
holy-thorn plants grown under full sunshine, as affected by the pruning system). Telêmaco
Borba, Klabin, 2004.

*Médias seguidas de mesma letra maiúscula nas linhas e minúscula nas colunas não diferem
significativamente entre si, teste de Tukey, p<0,05 (means followed by the same small letter
in the line and capital letter in the column did not differ from each other, Tukey test, p<0.05);
1/DAP= dias após a poda (days after pruning)
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a área foliar (Coelho, 1995). Além do
mais, segundo Jurik et al. (1982), a área
foliar é determinada, além dos fatores
endógenos, por fatores ambientais, e a
intensidade de luz influencia mais o
crescimento da planta e estrutura de sua
folha, do que a qualidade da luz.

O ambiente sombreado apresentou
atenuação das temperaturas máximas
diárias durante os períodos avaliados,
como era esperado, devido à densa co-
bertura vegetal (Tabela 3). Rodrigues et
al. (2003) relatam alguns pontos positi-
vos do sombreamento do cafeeiro, como
maior ciclagem de nutrientes, diminui-
ção na taxa de decomposição da maté-
ria orgânica do solo, presença de
controladores naturais de pragas e doen-
ças e atenuação das temperaturas máxi-
mas do ambiente. A diferença no teor
de umidade do ar entre os dois ambien-
tes, sombreado e a pleno sol, foi peque-
na, com valores ligeiramente superio-
res na condição sombreada. Possivel-
mente isso ocorreu porque a temperatu-
ra média dos dois ambientes foi muito
próxima, em todos os períodos avalia-
dos, não deixando a umidade relativa da
área sombreada atingir valores superio-
res (Tabela 3).

Foram observadas grandes diferen-
ças nos componentes de radiação nos
dois ambientes estudados em todas as
épocas de avaliação. Isso ocorreu devi-
do à interceptação da radiação solar pe-
las espécies nativas encontradas na área
sombreada. Grande parte da radiação
incidente não atingiu as plantas de
espinheira-santa do local, devido à ab-
sorção pelas espécies de porte mais alto
ou reflexão pela cobertura morta do
solo. Os maiores picos de radiação ocor-
reram na época do verão para todos os
componentes da radiação (Tabela 3).

A grande diferença entre a quantida-
de de radiação global da área a pleno sol
em comparação à área sombreada foi
bem visível. A radiação fotossintética
apresentou-se menor no ambiente som-
breado, mas mesmo assim, foi suficiente
para promover a rebrota das plantas que
sofreram poda drástica. O saldo de ra-
diação ou a radiação líquida entre os dois
ambientes não foi tão pronunciado, o que
revela a facilidade de reflexão encontra-
da em ambiente totalmente aberto. O
sombreamento natural é um dos fatores
mais importantes na interceptação da ra-
diação, pois a copa da espécie de porte
mais alto determina a fração de energia
solar que pode ser captada pelas plantas
subjacentes e ser convertida em materiais
orgânicos. Por isso, seria importante rea-
lizar estudos futuros sobre níveis de in-
tensidade luminosa que estão ocorrendo
no ambiente de sub-bosque estudado,
para se obter um nível ótimo do ponto de
vista produtivo, de qualidade do produto
e de sustentabilidade da área.

Para as plantas que sofreram poda,
a utilização de diferentes níveis de
luminosidade, principalmente em fase
inicial de desenvolvimento, demonstrou
que os melhores índices de crescimento
estão relacionados com o
sombreamento, e a exposição das mu-
das a pleno sol pode inibir o crescimen-
to das plantas. O sombreamento favo-
receu a produção de biomassa e o incre-
mento da área foliar pelo menos até 12
meses de idade, fator importante no es-
tabelecimento das plantas a campo e
definição de estratégias de manejo.
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Os sistemas de produção de plantas
ornamentais evoluíram muito por

constituírem uma atividade extrema-
mente competitiva, exigente em
tecnologias, conhecimentos avançados
e comercialização eficiente.

A produção de plantas ornamentais
a partir de técnicas de cultura de teci-
dos pode ser uma alternativa viável na
obtenção de grande número de plantas
com qualidade genética e fitossanitária
em curto espaço de tempo, suprindo as-
sim a necessidade dos produtores de flo-
res e plantas ornamentais na aquisição
de mudas com qualidade comprovada.

O Ananas comosus var. erectifolius,
cultivar de abacaxi ornamental, tem
apresentado grande interesse para pai-
sagistas e floricultores do Brasil e do
exterior, por ser uma planta ornamental
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tropical, exótica e rústica. Atualmente,
o Brasil é o único país que possui plan-
tios comerciais de A. comosus var.
erectifolius (Borges et al., 2003). O
abacaxizeiro ornamental caracteriza-se
por ser terrestre, desenvolvendo-se ge-
ralmente em campo aberto sob alta
luminosidade, em ambientes de solos
arenosos e de clima tropical. Apresenta
folhagens rígidas, eretas, sem espinhos
e de coloração púrpura. As folhas cres-
cem até 1,0 m de comprimento com lar-
gura de aproximadamente 3,5 cm, em
margens lisas e ápice de ponta aguda
(Smith & Dows, 1979), porém, mais fi-
nas quando comparadas com a folhagem
do abacaxi comestível. Apresenta
inflorescência globosa, sustenta brácteas
com flores completas e pequenas (Leal
& Amaya, 1991). Sua infrutescência
mede de 8 a 10 cm, disposta na posição

apical da haste que pode medir até 80
cm (Correia et al., 1999).

O processo de cultura de tecidos
vegetais compreende um conjunto de
técnicas nas quais um explante (célula,
tecido ou órgão) é isolado sob condições
assépticas, em meio nutritivo artificial.
Este processo baseia-se no princípio da
totipotencialidade das células, ou seja,
qualquer célula de organismo vegetal
apresenta todas as informações genéti-
cas necessárias à regeneração de uma
planta completa (Pasqual et al., 2001;
Gallo & Crocomo, 1995).

A propagação de espécies vegetais
in vitro apresenta vantagens em relação
aos métodos convencionais, como a
multiplicação de clones em qualquer
época do ano, produção de espécies que
dificilmente seriam propagadas por

RESUMO
O Ananas comosus var. erectifolius, cultivar de abacaxi orna-

mental, tem apresentado grande interesse para paisagistas e floricul-
tores do Brasil e do exterior, por ser uma planta ornamental tropical,
exótica e rústica. A produção de plantas ornamentais a partir de téc-
nicas de cultura de tecidos apresenta-se como uma alternativa viá-
vel para a obtenção de um grande número de plantas com qualidade
genética e fitossanitária, em um curto espaço de tempo, suprindo,
assim, a necessidade do mercado na aquisição de mudas com quali-
dade comprovada. Estudou-se a influência das concentrações de BAP
(0; 0,5; 1,0 e 1,5 mg L-1) e ANA (0,0; 0,12; 0,24; 0,48 mg L-1) no
meio de cultura MS com 0; 2,5; 5,0; e 7,5 g L-1 de ágar, visando
estabelecer um protocolo para multiplicação e enraizamento in vitro
de brotos de abacaxizeiro ornamental. Brotações com 1,5 ± 0,5 cm,
já estabelecidas in vitro, oriundas das gemas da coroa do fruto do
abacaxizeiro ornamental, foram inoculados assepticamente nos fras-
cos. Após inoculados, os explantes foram mantidos em sala de cres-
cimento com luminosidade em torno de 35 ìmol m-2 s-1, 26±1ºC e
fotoperíodo de 16 horas. Após 45 dias observou-se que a multiplica-
ção in vitro do abacaxi ornamental é viável em meio MS líquido
acrescido de BAP 1,5 mg L-1 e o enraizamento também em meio MS
líquido, na ausência de reguladores de crescimento.

Palavras-chave: Ananas comosus var. erectifolius, bromeliceae,
cultura de tecidos, enraizamento, multiplicação.

ABSTRACT
Protocol for in vitro micropropagation of ornamental

pineapple

The Ananas comosus var. erectifolius is an ornamental pineapple
cultivar which greatly interests Brazilians and foreign landscapers
and flower producers for being an exotic and rustic tropical
ornamental plant. The market demand for high quality of cuttings
requires efficient methods of propagation and in this context the
tissue culture stands out as a viable alternative to obtain plants with
genetic and phytossanitary quality in a short time. In the present
work we studied the influence of concentrations of BAP (0; 0.5; 1.0;
1.5 mg L-1) and NAA (0; 0.12; 0.24; 0.48 mg L-1) in the MS medium
culture within 0; 2.5; 5.0; 7.5 g L-1 of agar, in order to establish an in
vitro protocol for multiplication and rooting of ornamental pineapple.
Plantlets with 1.5±0.5 cm already established in vitro, extracted from
buds of ornamental pineapple fruits crown were inoculated aseptically
in flasks. After inoculation the plantlets were kept in a growth room
at 26±1oC, 35 ìmol m-2 s-1 irradiance and a 16-hour photoperiod.
After 45 days we observed that the multiplication of ornamental
pineapple is viable at liquid MS medium with BAP 1.5 mg L-1 and
the rooting is also increased in liquid MS medium in absence of
growth regulators.

Keywords: Ananas comosus var. erectifolius, Bromeliacea, tissue
culture, rooting, multiplication.

(Recebido para publicação em 20 de julho de 2007; aceito em 13 de fevereiro de 2008)
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métodos convencionais, rápida multipli-
cação clonal de espécies raras, além da
eliminação de vírus (Gallo & Crocomo,
1995). Dependendo da finalidade da
propagação, conforme descrito por
Murashige (1974), a cultura de tecidos
de plantas pode ser feita utilizando como
propágulo inicial tecidos meristemáticos
(gemas axilares, regiões apicais e o
meristema propriamente dito) e/ou
explantes não meristemáticos (pecíolo,
pedúnculos e o limbo foliar).

Os meios utilizados para cultura de
células, tecidos e órgãos de plantas for-
necem as substâncias essenciais para o
crescimento dos tecidos e controlam, em
grande parte, o padrão de desenvolvi-
mento in vitro (Caldas et al., 1998).

As citocininas são utilizadas em cul-
tura de tecidos para estimular a divisão
celular e atuam, conseqüentemente, no
processo de morfogênese (George,
1996). Das citocininas comercialmente
disponíveis, o BAP (6-
benzilaminopurina) é a que geralmente
proporciona melhores resultados
(Grattapaglia & Machado, 1998). O
BAP é uma citocinina sintética muito
utilizada devido à sua efetividade e bai-
xo custo em relação às outras
(Krikorian, 1991). Este regulador de
crescimento induz à formação de gran-
de número de brotos e leva a alta taxa
de multiplicação em muitos sistemas de
micropropagação (Hu & Wang, 1983),
cuja concentração pode variar bastante
em função da espécie e do tipo do
explante.

Várias auxinas (ANA, AIA, AIB,
2,4-D, entre outras) têm proporcionado
respostas diferentes in vitro (Caldas et
al., 1998). As auxinas podem ser neces-
sárias para complementar o teor
endógeno ou suprir as necessidades de
meristemas isolados. Pierik et al.
(1984), examinando a influência da ação
de auxinas na germinação de sementes
e crescimento posterior de plântulas de
três espécies de Bromeliaceae, consta-
taram que o ANA, adicionado ao meio
MS, foi a auxina mais eficiente para pro-
mover o crescimento de brotos e de
raízes, sendo utilizada em concentrações
entre 0,5 e 0,8 mg L-1.

O ágar é o agente comumente utili-
zado na solidificação dos meios de cul-
tura (George, 1993; Singha, 1984). Exis-
tem diversas marcas comerciais de ágar,

porém recomenda-se otimizá-lo no pre-
paro do meio, visto que o ágar é consi-
derado o componente de custo mais ele-
vado do meio de cultura (Peixoto &
Pasqual, 1995; George, 1993; Singha,
1984). As concentrações mais elevadas
de ágar dificultam o contato do explante
com o meio, limitando a absorção de
compostos, fato este observado por Oli-
veira (1994) em microestacas de crisân-
temo. Peixoto & Pasqual (1995) e
Singha (1982) verificaram ainda que o
aumento da concentração de ágar não
foi prejudicial tanto para a taxa de mul-
tiplicação das brotações, como para o
crescimento; além disso, os valores das
massas fresca e seca foram fortemente
reduzidos. O mesmo foi constatado com
o ganho relativo de massa fresca das
culturas de ápices de brotações de kiwi
(Monette, 1986). O objetivo do traba-
lho foi estabelecer um protocolo para
multiplicação e enraizamento in vitro de
brotos de abacaxizeiro ornamental.

MATERIAL E MÉTODOS

Brotos com 1,5±0,5 cm provenien-
tes de gemas da coroa do fruto do
abacaxizeiro ornamental foram inocu-
lados em meio de cultura MS. O pH do
meio foi ajustado para 5,8±1. Após o
preparo, 60 mL de meio de cultura fo-
ram distribuídos em frascos com capa-
cidade de 250 mL, os quais foram ve-
dados com tampas de polipropileno,
identificados e autoclavados a 121ºC por
20 min. A inoculação foi feita em câ-
mara de fluxo laminar horizontal. Após
a inoculação, os frascos foram coloca-
dos em sala de crescimento com
luminosidade em torno de 35 ìmol m-2

s-1, 26±1ºC e fotoperíodo de 16 h, onde
permaneceram por 45 dias.

Os tratamentos do primeiro experi-
mento constituíram-se de quatro con-
centrações de BAP (0; 0,5; 1,0 e 1,5 mg
L-1) combinadas com quatro de ágar (0;
2,5; 5,0; e 7,5 g L-1), e no segundo ex-
perimento quatro concentrações de ANA
(0; 0,12; 0,24 e 0,48 mg L-1) e quatro de
ágar (0; 2,5; 5,0; e 7,5 g L-1), perfazen-
do um fatorial 4 x 4 com quatro repeti-
ções e três frascos por parcela, em deli-
neamento inteiramente casualizado.

No primeiro experimento foram ava-
liadas as características: altura e núme-

ro de brotos, massas fresca e seca da
plântula; no segundo experimento foram
realizados: altura da parte aérea, núme-
ro de raízes e comprimento do sistema
radicular, massas fresca e seca da
plântula.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a variável altura média dos bro-
tos, os melhores resultados foram obti-
dos utilizando-se 2.5 g L-1 de ágar na
ausência de BAP, registrando-se 9,60
cm. Os tratamentos utilizando 0; 1.0 e
1.5 mg L-1 de BAP respectivamente,
apresentaram comportamento seme-
lhante, ou seja, com o acréscimo das
concentrações de BAP houve redução
na altura média de brotos (Figura 1).
Resultados semelhantes foram obtidos
por outros autores, a exemplo de Paiva
et al. (1997) que, trabalhando com
gloxínia, observaram redução do tama-
nho de brotos com o aumento das con-
centrações de BAP. Moreira (2001), tra-
balhando com abacaxizeiro cv. Pérola,
observou resultados semelhantes, sen-
do que o meio MS sem regulador de
crescimento mostrou-se mais eficiente
para se obter melhor desenvolvimento
das plantas. Outros autores também têm
observado efeitos negativos desse regu-
lador de crescimento no alongamento de
brotações em espécies como crisântemo
e morangueiro (Pasqual et al., 1998;
Oliveira, 1994).

O aumento das concentrações de
BAP, na ausência de ágar, promoveu
aumento linear no número de brotos e
quando se utilizou 1,5 mg L-1 do regu-
lador alcançou-se o número máximo de
21 brotações por explante (Figura 2). A
concentração de 1,5 mg L-1 de BAP pro-
moveu a melhor resposta para o núme-
ro de brotações na micropropagação de
Ananas comosus (L.) (Almeida et al.,
2002). Segundo Zaerr & Mapes (1985),
o BAP é a citocinina mais potente para
promover multiplicação de partes aéreas
e indução de gemas adventícias e é tam-
bém economicamente mais viável por
apresentar menor custo. À medida que
se aumentaram as concentrações de
ágar, houve redução na formação de bro-
tos, provavelmente devido a menor dis-
ponibilidade de nutrientes. Moreira
(2001), estudando suplementação

M Pasqual et al.
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hormonal do meio MS no crescimento
in vitro de mudas de abacaxizeiro cv.
Pérola, verificou que o número máxi-
mo de brotações ocorreu na ausência de
ágar. As concentrações 5,0 e 7,5 g L-1

de ágar não foram apresentadas na Fi-
gura 2 devido a não significância entre
suas médias pelo teste de regressão. o
BAP é uma das citocininas mais utili-
zadas na indução de brotos (Rocca &
Mroginki, 1991). Entretanto, a concen-
tração recomendada varia consideravel-
mente entre laboratórios que trabalham
com micropropagação de Ananas sp.
Para a cultivar de abacaxizeiro Red
Spanish, a maior proliferação de brotos
ocorreu em meio MS líquido
suplementado com 0,3 mg L-1 de BAP
(Liu et al., 1988), enquanto Marciani-
Bendezú et al. (1990) e Kiss et al. (1995)
obtiveram as maiores taxas de multipli-
cação quando utilizaram respectivamen-
te 4,5 e 5,0 mg L-1 do referido
fitorregulador. Por outro lado, Calixto
& Siqueira (1996) verificaram que não
houve diferença significativa entre os
níveis de BAP, que variaram de 0 a 14
mg L-1, na proliferação de brotos de
abacaxizeiro. As discrepâncias entre os
resultados obtidos pelos diversos auto-
res e os obtidos neste trabalho devem-
se provavelmente às diferenças
varietais, bem como aos diferentes pro-
tocolos utilizados.

Para massa fresca das plântulas, o
uso de 1,5 mg L-1 de BAP na ausência
de ágar foi superior aos demais (4,46 g),
como mostra a Figura 3. Segundo
Macedo et al. (2003), pequenas concen-
trações de BAP (1,0 mg L-1), conjugadas
com ANA (0,5 mg L-1), proporcionaram
maior peso da massa fresca de plântulas
de abacaxizeiro. Ainda, de acordo com
esses autores, os meios semi-sólidos e
líquidos não apresentaram vitrificação,
podendo ser recomendados em virtude
da redução de custo e maior agilidade
na preparação dos mesmos. Não houve
diferença significativa pelo teste de re-
gressão entre as concentrações 5,0 e 7,5
g L-1 de agar.

Para a variável massa seca das
plântulas, que apresenta o crescimento
real dos explantes, apenas as concentra-
ções de ágar mostraram resultados sig-
nificativos, obtendo-se melhores respos-
tas na ausência deste componente. O

aumento das dosagens de ágar propor-
cionou queda linear desta variável
(Y=0,226-0,005x R2=0,93). Segundo
Caldas et al. (1998), os meios líquidos
possuem a vantagem de preparo mais
rápido e mais barato do que os sólidos,
além de favorecem a absorção de nu-
trientes e minerais pelas plântulas,
viabilizando o crescimento vegetativo.

Os melhores resultados para compri-
mento médio da parte aérea foram obti-
dos com o emprego de 0,48 mg L-1 de

ANA em combinação com 2,5 g L-1 de
ágar, atingindo em média 9,11 cm. Con-
trariamente, Macedo et al. (2003), ob-
servaram maior alongamento da parte
aérea do abacaxizeiro com o uso de con-
centrações menores de ANA. Os auto-
res observaram maior altura utilizando
0,25 mg L-1 de ANA combinado a 0,5
mg L-1 de BAP e 0,12 mg L-1 de ANA
combinado a 0,25 mg L-1 de BAP. Utili-
zando 2,5 g L-1 de ágar, o comprimento
da parte aérea aumentou proporcional-

Figura 1. Altura média de brotos de abacaxizeiro ornamental em diferentes concentrações
de BAP e ágar, 45 dias após a inoculação dos explantes (Sprout average high of ornamental
pineapple plantlets, 45 days after inoculation with various BAP and agar concentrations).
Lavras, UFLA, 2006.

Figura 2. Número médio de brotos de abacaxizeiro em diferentes concentrações de BAP e
ágar, 45 dias após a inoculação dos explantes (Average sprouts number of ornamental
pineapple plantlets, 45 days after inoculation with various BAP and agar concentrations).
Lavras, UFLA, 2006.
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mente às concentrações de ANA testa-
das. Pierik et al. (1984), já haviam cons-
tatado a eficiência do ANA para promo-
ver o crescimento da parte aérea de
bromeliáceas.

O número médio de raízes obtido
com a concentração de 0,24 mg L-1 foi
muito semelhante ao obtido com 0,48 mg
L-1 de ANA combinado com 2,5 g L-1 de
ágar. Macedo (2003) confirmou a inibi-
ção da formação de raízes nos explantes
cultivados em meio de cultura na presen-
ça de BAP e que ao contrário, foi esti-
mulada pela presença de ANA.

A variável comprimento médio do
sistema radicular mostrou-se superior na
ausência de ANA e ágar. A partir da con-
centração 0,24 mg L-1 de ANA o núme-
ro médio de raízes estabilizou-se, po-
rém com comprimentos menores quan-
do comparados com aqueles resultados
obtidos em meio sem regulador de cres-
cimento e na ausência de agente
solidificante. Grattapaglia & Machado
(1998) afirmam que o crescimento das
raízes pode ser inibido pela presença de
auxina. Provavelmente, o excesso de
ANA endógeno não permitiu um alon-

gamento satisfatório. Além disso, com-
parando-se o ocorrido com a parte aé-
rea, a ausência de BAP também promo-
veu maior alongamento.

A atividade fisiológica das auxinas
depende não apenas daquelas adiciona-
das ao meio, mas também do AIA no
interior dos tecidos cultivados e da
interação entre os dois (Pasqual et al.,
2001). Fatores que afetam os níveis na-
turais de AIA e atividade deste compos-
to podem, desse modo, ser importantes
para controlar o crescimento e a
morfogênese na cultura de tecidos de
plantas usadas para micropropagação.

Apenas a ausência de ágar mostrou
resultados significativos, proporcionan-
do o maior peso de massa fresca e seca
da parte aérea (2,60 e 0,17 g, respecti-
vamente) na ausência de ANA (Figura
4). Este resultado pode ser compreendi-
do, visto que as auxinas são promotoras
da formação do sistema radicular.

Como já foi mencionado anterior-
mente, o uso de meios líquidos
viabilizam a absorção de nutrientes e
minerais presentes no meio de cultura,
favorecendo o acúmulo de matéria fres-
ca e seca no explante.

A multiplicação in vitro do abacaxi
ornamental é viável em meio MS líqui-
do acrescido de BAP 1,5 mg L-1 e o
enraizamento também em meio MS lí-
quido, na ausência de reguladores de
crescimento.
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A chicória, juntamente com alface,
repolho, rúcula e couve-folha são

as principais hortaliças folhosas. A chi-
cória pode ser consumida refogada ou
na forma tradicional como salada, que
independente da forma de consumo
constitui-se em um alimento rico em nu-
trientes e vitaminas.

De forma geral, nos últimos anos,
têm sido observadas mudanças signifi-
cativas no sistema de produção, gera-
das principalmente pela necessidade de
melhoria da qualidade dos produtos
olerícolas e obtenção da competitivida-
de comercial. Concomitante ao cultivo
tradicional a campo aberto, tem cresci-
do a produção em ambientes protegidos,
tanto com a cultura desenvolvida no solo
como em hidroponia.

A produção de hortaliças em am-
biente protegido permite controlar o

FELTRIM AL; CECÍLIO FILHO AB; REZENDE BLA; BARBOSA JC. 2008. Crescimento e acúmulo de macronutrientes em chicória coberta e não coberta
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crescimento da cultura, manipulando as
condições microclimáticas.

Uma das alternativas de cultivo pro-
tegido que surgiu recentemente é o te-
cido de polipropileno (TP), também co-
nhecido por agrotêxtil ou tecido não-te-
cido. Os primeiros relatos do uso desta
técnica no Brasil se reportam a 1998,
em Ponta Grossa (PR) e vem despertan-
do cada vez mais o interesse dos
olericultores.

Esta técnica consiste na colocação
do TP diretamente sobre as plantas, dis-
pensando qualquer estrutura de apoio.
Esta alternativa de cultivo protegido
vem atender às necessidades das horta-
liças folhosas, visto que para essas cul-
turas a viabilidade econômica de culti-
vos em casa de vegetação e até mesmo
sob túneis é bastante questionada. Os
efeitos positivos desta técnica demons-

tram o incremento de produção e pre-
cocidade na colheita em algumas cultu-
ras como mandioquinha salsa (Reghin
et al., 2000), pak choi (Reghin et al.,
2001) e morango (Otto et al., 2000).
Além da facilidade de aplicação da téc-
nica, apresenta um menor investimento
inicial, se comparado a outras estrutu-
ras de cultivo protegido.

No Brasil, esta técnica tem sido uti-
lizada para a produção de mudas de
fumo há algum tempo e os primeiros
resultados com hortaliças foram avalia-
dos na região sul do país, com a alface
(Sá, 1998).

Entretanto, o tecido de
polipropileno, devido à sua fragilidade,
requer cuidados na hora do seu manu-
seio, necessitando ser removido para
proceder à adubação de cobertura. Com
isso, o conhecimento sobre o crescimen-

RESUMO
O experimento foi realizado com o objetivo de comparar o cres-

cimento e acúmulo de macronutrientes pela chicória coberta e não
coberta com tecido de polipropileno (TP), branco de 20 g m-2. O
delineamento experimental adotado foi de blocos ao acaso em par-
celas subdivididas, com 4 repetições. Na parcela, os quatro trata-
mentos constituíram-se de duas cultivares de chicória crespa (Chi-
cória Crespa e AF-218) em dois sistemas de cultivo (com e sem
tecido de polipropileno) e nas subparcelas as épocas de avaliação da
chicória, correspondentes às idades da planta (7; 14; 21; 28; 35 e 42
dias após o transplante). A semeadura foi realizada em 02/06/03 e o
transplante em 27/06/03. Foi avaliada semanalmente a altura da par-
te aérea, número de folhas, diâmetro das plantas, matéria fresca e
seca da parte aérea e o acúmulo de macronutrientes. Exceto para o
diâmetro da parte aérea, observou-se superioridade das demais ca-
racterísticas nas plantas que receberam a cobertura com TP. A co-
bertura com TP por todo o período pós-transplante proporcionou
maior acúmulo de P, K, Mg e S. Plantas da ‘AF-218’ cobertas com
TP por todo período pós-transplante, e que apresentaram maior ma-
téria fresca da parte aérea, acumularam 836; 515; 205; 144; 90 e 65
mg planta-1 de N, K, Ca, Mg, S e P, respectivamente.

Palavras-chave: Cichorium endivia, análise de crescimento,
agrotêxtil.

ABSTRACT
Growth and accumulation of macronutrients on chicory,

covered or not with polypropylene

The experiment was carried out to compare the growth and
accumulation of macronutrients on chicory, covered or not with white
polypropylene (TP), 20 g m-2 thickness. The experimental design
was of randomized blocks with divided-plots in four repetitions. In
the plots, the four treatments consisted of two curly endive cultivars
(Crespa and AF-218) in two cultivation systems (with and without
polypropylene) and the subplots consisted of the plant age (7; 14;
21; 28; 35 and 42 days after transplant). Seeds were sown on June
2nd, 2003, and transplanted on June 27th. The aerial plant part, number
of leaves, diameter of plant, fresh and dry matter of the aerial part
and accumulation of macronutrients were evaluated weekly. Except
for the diameter of the aerial plant part, the superiority of the other
characteristics on the plants covered with TP was observed. The
covering of plants with TP, in all period after transplanting, resulted
in a greater accumulation of P, K, Mg and S. Plants of ‘AF-218’
protected with TP during the whole period after transplanting and
that presented greater fresh matter of the aerial part, accumulated
836; 515; 205; 144; 90 and 65 mg planta-1 of N, K, Ca, Mg, S and P,
respectively.

Keyword: Endivia Cichorium, growth analysis, non-woven.

(Recebido para publicação em 19 de novembro de 2006; aceito em 18 de fevereiro de 2008)
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to das espécies cultivadas permite pla-
nejar métodos racionais de cultivo, con-
tribuindo na expressão do potencial de
espécies vegetais, além de fornecer da-
dos para a construção de modelos ma-
temáticos descritores do crescimento.
Segundo Hunt (1990), os princípios e
práticas de análise do crescimento têm
como objetivo descrever e interpretar o
desempenho das espécies produzidas em
ambiente protegido ou campo.

Do ponto de vista agronômico, a
análise de crescimento e o acúmulo de
nutrientes podem ser úteis no estudo do
comportamento vegetal sob diferentes
condições ambientais, de forma a sele-
cionar híbridos que apresentem carac-
terísticas desejáveis e avaliar a resposta
de cultivares ao ambiente de cultivo.
Permite também avaliar o crescimento
final da planta como um todo e a contri-
buição dos diferentes órgãos no cresci-
mento, além de auxiliar nas adubações,
mediante quantificação do acúmulo de
nutrientes. O objetivo do trabalho foi
avaliar o crescimento e o acúmulo de
macronutrientes pela chicória em duas
condições de cultivo: coberta e não co-
berta com tecido de polipropileno.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido a cam-
po, na UNESP em Jaboticabal. O solo
da área, segundo Oliveira et al. (1999)
é um Latossolo Vermelho Eutroférrico
típico de textura muita argilosa, A mo-
derado caulinítico-oxídico, relevo sua-
ve ondulado a ondulado.

O delineamento experimental ado-
tado foi de blocos ao acaso, com parce-
las subdivididas e quatro repetições. Na
parcela, os tratamentos constituíram-se
de duas cultivares de chicória crespa
(Crespa, da ISLA Sementes e AF-218
da empresa SAKATA Seed) em dois sis-
temas de cultivo (com e sem tecido de
polipropileno) e nas subparcelas as épo-
cas de amostragem da chicória, corres-
pondente às idades das plantas (7; 14;
21; 28; 35 e 42 dias após o transplante,
DAT).

A semeadura foi realizada em 02/06/
03, em bandejas de poliestireno expan-
dido de 128 células, e substrato
Plantmax®. As mudas permaneceram em
ambiente protegido e foram transplan-

tadas em 27/06/03, em espaçamento de
0,40 m entre linhas e 0,30 m entre plan-
tas, com área total e útil de 3,96 m2 e
1,32 m2 totalizando 39 plantas por par-
cela com 11 plantas úteis.

Previamente ao transplante, reali-
zou-se análise química do solo da área
experimental, que apresentou pH(CaCl

2
)

de 5,2; 25 g dm-3 de matéria orgânica,
64 mg dm-3 de P

(resina)
; 3,2; 30; 13 e 31

mmol
c
 dm-3, respectivamente de K, Ca,

Mg, e H+Al, e 60% de saturação por
bases do solo. Com base nesses resulta-
dos foi realizada a calagem para elevar
a saturação por bases a 80%. As aduba-
ções foram realizadas segundo recomen-
dações de Trani et al. (1997) para a cul-
tura. Para adubação de plantio, o solo
recebeu 100 g m-2 do fertilizante N-P

2
O

5
-

K
2
O 4-30-16. Em cobertura, realizada

aos 12, 23 e 33 DAT foram aplicados,
por época, 2 g por planta de nitrato de
amônio. Foram realizadas duas pulve-
rizações com nitrato de cálcio a 2,5 g L-1

aos 29 e 32 DAT, para a correção da
deficiência de cálcio.

O TP branco com gramatura de 20 g
m-2 foi colocado sobre as plantas logo
após o transplantio das mudas. As ex-
tremidades do TP foram fixadas com o
próprio solo do canteiro.

Para todos os tratamentos, a colhei-
ta foi realizada em 08/08/03, aos 42 dias
após o transplantio, quando as chicórias
que tiveram todo o período no campo
coberto atingiram o ponto comercial.
Nesta época foram comparadas todas as
características avaliadas. Plantas do tra-
tamento sem cobertura permaneceram
no campo objetivando constatar o tem-
po adicional para que as plantas atin-
gissem o ponto comercial (início da
senescência das folhas baixeiras e fo-
lhas tenras) e pudesse ser quantificada
a precocidade do tratamento coberto por
todo o período.

Altura, número de folhas, diâmetro
da parte aérea, massa fresca e seca da
parte aérea de chicória foram avaliadas,
semanalmente, a partir de sete dias após
o transplante (DAT) até a colheita (42
DAT).

Previamente à obtenção da matéria
seca, a parte aérea foi lavada, seca à
sombra por um dia e posteriormente seca
em estufa com circulação forçada de ar,
a 65oC, por 96 horas. Após, realizou-se

a pesagem, moagem e a determinação
das concentrações de N, P, K, Ca, Mg e
S, de acordo com Malavolta et al.
(1997).

Com os dados de crescimento sema-
nal da planta, foram obtidas as curvas
de crescimento e acúmulo de nutrientes
para os tratamentos, utilizando-se o
modelo logístico, que obedece a seguin-
te equação: Y= a/(1+e-K(X-Xc)), onde: a=
máximo valor observado, e= inverso do
logaritmo neperiano, k= taxa média de
acúmulo X= dias após o transplante e
Xc= máximo acumulado durante os
50% de crescimento no campo.

Os dados foram submetidos à análi-
se de variância (Teste F), e as médias
comparadas pelo teste de Tukey a 5%
de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O ciclo da chicória cultivada sob TP
foi de 67 dias, dos quais 42 dias no cam-
po, enquanto sem cobertura o ciclo foi de
75 dias, com 50 dias no campo.

Observou-se interação significativa
(p<0,01) dos tratamentos e idade da
planta para todas as características ava-
liadas.

A altura de plantas diferiu entre os
tratamentos desde 7 dias após o trans-
plante (DAT) (Figura 1A). A partir dos
14 DAT, há maior altura da ‘Chicória
Crespa’ sobre a ‘AF-218’, quando cul-
tivadas sob TP. Ao final do cultivo essa
diferença foi de apenas 3,28 cm entre
as cultivares quando cultivadas sob TP.
Quando não protegidas com o TP, não
houve diferença significativa entre as
cultivares (Figura 1A).

Entre os sistemas de cultivo, na co-
lheita, a altura média das plantas sob
proteção foi 11,4 cm maior que a média
das plantas sem tecido de polipropileno
(Figura 1A).

Pode-se constatar, portanto, que o
emprego do TP por todo o período pós-
transplante da chicória proporcionou
aumento na altura das plantas de ambas
cultivares, diferindo, entretanto, no
momento em que se manifestou essa
resposta. Enquanto o TP promoveu di-
ferença significativa para a altura de
plantas da ‘AF-218’ aos 28 DAT, tal res-
posta da ‘Chicória Crespa’ foi constata-
da uma semana antes.
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Os maiores incrementos percentuais
no diâmetro da parte aérea foram ob-
servados na primeira metade do perío-
do pós-transplante (Figura 1B). As plan-
tas cobertas com TP atingiram os 50%
do máximo diâmetro, aos 13 DAT para
as duas cultivares. Para as plantas que
não receberam proteção de TP, o
acúmulo dos 50% do máximo acumu-
lado ocorreu aos 19 DAT (Figura 1B).
Muito provavelmente, a semelhança dos
tratamentos para o diâmetro da parte aé-
rea, na colheita final, possa ser devida à
resposta das plantas à cobertura com TP,
para altura de plantas a partir de 28 DAT.
Pode-se observar que ‘AF-218’ e ‘Chicó-
ria Crespa’ cobertas com TP apresentam
altura muito superior à das não cobertas.
Tal constatação resultou, além do próprio
crescimento em altura, no direcionamento

das folhas de chicória para o centro da
planta, uma vez que não havia mais espa-
ço disponível entre linhas, o que concor-
reu para diminuir o diâmetro dessas plan-
tas a partir dos 28 DAT.

Ao contrário do observado para al-
tura de plantas e o diâmetro da parte
aérea, o incremento médio para o nú-
mero de folhas não apresentou diferen-
ça entre as plantas cobertas e descober-
tas com TP, para a primeira metade do
período pós-transplante (21 DAT). As
plantas cobertas com TP da ‘AF-218’
atingiram 50% do máximo número de
folhas aos 32 DAT, quatro dias antes do
observado para as plantas sem cobertu-
ra. Para ‘Chicória Crespa’, 50% do má-
ximo de folhas ocorreu aos 28 e 30 DAT
com e sem cobertura, respectivamente
(Figura 1C).

O maior número de folhas foi obser-
vado na ‘Chicória Crespa’ quando culti-
vada com tecido de polipropileno (85,6
folhas planta-1). Para ‘AF-218’, o culti-
vo protegido por TP também proporcio-
nou maior número de folhas (69,3) por
planta do que não coberto com TP (52,5
folhas planta-1) (Figura 1C).

A massa  seca da parte aérea (MSPA)
acumulada na primeira metade do pe-
ríodo pós-transplante foi de aproxima-
damente 10% do total, independente do
tratamento. Plantas de ‘AF-218’ cober-
tas com TP atingiram 50% do máximo
de MSPA aos 29 DAT e aos 32 DAT para
‘Chicória Crespa’. Para as plantas não
cobertas com TP, 50% do máximo acu-
mulado de MSPA ocorreu aos 31 DAT
para a ‘AF-218’ e aos 30 DAT para a
‘Chicória Crespa’ (Figura 1D).

A maior massa fresca foi obtida com
a ‘AF-218’ coberta com tecido de
polipropileno (603 g planta-1). A ‘Chi-
cória Crespa’ também coberta com TP
apresentou elevada massa fresca (447 g
planta-1), porém inferior à observada na
‘AF-218’ em 35%, aproximadamente.
Os piores desempenhos da chicória fo-
ram obtidos sem a cobertura com
polipropileno. A massa fresca da chicó-
ria ‘AF-218’ coberta com TP superou
em 69% e em 216% as massas
verificadas respectivamente para ‘AF-
218’ e ‘Chicória Crespa’ sem cobertura
(Figura 1E).

Verifica-se que maiores altura e nú-
mero de folhas da ‘Chicória Crespa’ não
proporcionaram maior massa fresca da
parte aérea (MFPA), provavelmente re-
sultante de diferenças morfológicas
foliares. Enquanto a ‘AF-218’ apresenta
limbo foliar mais largo desde a região
próxima à base do pecíolo, a ‘Chicória
Crespa’ possui limbo mais estreito e re-
picado, que se alarga a partir de um terço
do comprimento foliar, resultando em
menores massas seca e fresca da parte
aérea.

As plantas cobertas com TP atingi-
ram 50% do máximo acumulado em
MFPA, aos 30 DAT para a ‘AF-218’ e
33 DAT para a ‘Chicória Crespa’. Plan-
tas não cobertas com TP, acumularam
50% do máximo de MFPA aos 33 e 31
DAT respectivamente para a ‘AF-218’
e ‘Chicória Crespa’ (Figura 1E).

Figura 1. Altura de plantas (A), diâmetro (B), número de folhas (C), massa seca da parte aérea
(D) e massa fresca da parte aérea (E), ao longo do período pós-transplante, de chicória ‘AF-218’
e da ‘chicória crespa’, cobertas ou não com tecido de polipropileno. Y1= AF-218 ciclo todo
coberto, Y2=AF-218 ciclo todo descoberto, Y3=Chicória crespa ciclo todo coberto, Y4=Chicória
crespa ciclo todo descoberto. Teste de Tukey a 5% de probabilidade para diferenciar as médias
em cada época de avaliação (idade da planta). Jaboticabal, UNESP-FCAV, 2003
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O acúmulo de MFPA de plantas co-
bertas com TP na primeira metade do
período após o transplante foi de, apro-
ximadamente, 7% para a ‘AF-218’ e
10% para ‘Chicória Crespa’. Para as
plantas que não receberam a cobertura,
o acúmulo foi de 8 e 9%, respectivamen-
te. Isto significa que mais de 90% da
MFPA e MSPA foram acumulados na
segunda metade do período após o trans-
plante (Figuras 1D e 1E).

Esse maior crescimento das plantas
cultivadas sob cobertura de
polipropileno está relacionado com os
valores de temperaturas máximas e mí-
nimas do ar na superfície do solo. Cons-
tatou-se que sob cobertura de
polipropileno, as temperaturas máximas
e mínimas do ar na superfície do solo
foram, respectivamente, maiores e me-
nores do que as observadas em solo sob
cultivo sem cobertura com
polipropileno. Em média, os valores das
temperaturas máximas e mínimas na
superfície do solo das plantas que rece-
beram a cobertura com polipropileno
foram respectivamente, inferiores em
2ºC (32,7-30,7ºC) e superiores em 1,9ºC
(10,6-8,7ºC), à condição em que não
utilizou-se a cobertura de polipropileno.
Uma das razões desses resultados está
relacionado, possivelmente, com a for-
mação de uma película de água
condensada que se forma no interior do
polipropileno, impedindo a emissão da
radiação de onda longa para o ambiente
externo durante a noite, uma vez que,
segundo Gregoire (1989), a água é pra-
ticamente impermeável à radiação de
onda longa.

A quantidade de macronutrientes foi
influenciada significativamente pela
interação dos fatores avaliados.

O acúmulo de N pela chicória ao
longo do período pós-transplante mos-
trou-se muito pequeno até 21 DAT para
todos os tratamentos. Para a ‘AF-218’
cultivado sob (TP), o acúmulo de N na
metade do período em campo (21 DAT)
correspondeu a aproximadamente 5%
do total acumulado na colheita final, 42
DAT (Figura 2A).

No período seguinte, de 21 a 35
DAT, para ambas as cultivares, com e
sem TP, foram constatados os maiores
acúmulos de N pela planta. ‘AF-218’
coberto com TP acumulou neste perío-

do 758 mg planta-1, o que correspondeu
a aproximadamente 88% do total acu-
mulado (Figura 2A). Na cultura da al-
face, Garcia et al. (1982a) também ve-
rificam que o acúmulo de nutrientes nas
primeiras três semanas foi lento, aumen-
tando rapidamente após este período.
Aos 21 DAT o acúmulo de N para alfa-
ce foi aproximadamente de 38%.

A marcha de acúmulo de N pela chi-
cória, independente do tratamento apre-
sentou um terceiro período, com carac-
terísticas bem distintas do primeiro (0 a
21 DAT) e segundo (21 a 35 DAT) pe-
ríodos. Na etapa final do período pós-
transplante, o acúmulo de N foi bastan-
te reduzido, especialmente para ‘AF-
218’ coberta com TP, que apresentou,
nestes últimos 7 dias, taxa de acúmulo
de aproximadamente 8 mg planta-1 dia-1

de N, muito menor que o incremento de

54 mg planta-1 dia-1 verificado no perío-
do anterior, de 21 a 35 DAT (Figura 2A).

Conforme observado por Katayma
(1993), na cultura da alface, o cresci-
mento e o acúmulo de nutrientes foram
lentos até 30 dias após a emergência,
aumentando rapidamente após esse pe-
ríodo. Esse autor ressaltou que apesar
da alface absorver quantidades relativa-
mente pequenas de nutrientes, quando
comparadas a outras culturas, é consi-
derada cultura exigente em nutrientes
devido ao seu ciclo curto (2 a 3 meses),
principalmente na fase final do seu ci-
clo. Grangeiro et al. (2006) também
observaram lento crescimento para al-
face no inicio do cultivo e os maiores
acúmulos de nutrientes e massa seca na
última semana. Além disso, deve-se con-
siderar que as adubações para a chicó-
ria e o almeirão seguem a recomenda-
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Figura 2. Acúmulo de nitrogênio (A), potássio (B), fósforo (C), cálcio (D), magnésio (E) e
enxofre (F) na parte aérea, ao longo do período pós-transplante, de chicória ‘AF-218’ e da
‘Chicória Crespa’, cobertas ou não com tecido de polipropileno. Y1= AF-218 ciclo todo co-
berto, Y2=AF-218 ciclo todo descoberto, Y3=Chicória crespa ciclo todo coberto, Y4=Chicória
crespa ciclo todo descoberto. Teste de Tukey a 5% de probabilidade para diferenciar as médias
em cada época de avaliação (idade da planta). Jaboticabal, UNESP-FCAV, 2003.
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ção da alface, além de não existir reco-
mendações específicas para diferentes
ambientes de cultivo. Esses fatos são mui-
to importantes para melhor compreensão
do manejo da adubação da cultura.

O nitrogênio entre todos os nutrien-
tes absorvidos é, em geral, o que pro-
move maior incremento na produtivida-
de das culturas. Em alface, a totalidade
ou quase desse elemento deve ser utili-
zada em coberturas nitrogenadas, con-
siderando que cerca de 62% do total
extraído é absorvido na segunda meta-
de do período após o transplante (Garcia
et al., 1982b). Para a chicória parece não
ser diferente, pois cerca de 95% do N
acumulado pela chicória ocorreu na se-
gunda metade do período pós-transplan-
te (Figura 2A).

O maior acúmulo de N do que de K
pela chicória difere dos resultados veri-
ficados para alface, que apresenta maior
quantidade de K (Fernandes et al. 1981;
Garcia et al., 1982a, b; Faquin et al.,
1996; Furlani et al., 1999). Também em
chicória, Furlani et al. (1999) observa-
ram maior acúmulo de K do que de N.

Até 21 DAT, o acúmulo de K repre-
sentou somente 8% do total acumula-
do, alcançando 80% no final do segun-
do período (Figura 2B). A taxa de
acúmulo diário de K foi de 1,9; 29,6 e 9
mg planta-1 , respectivamente para o pri-
meiro (0 a 21 DAT) segundo (21 a 35
DAT) e terceiro (35 a 42 DAT) perío-
dos. Semelhante ao observado para N,
o acúmulo de K para ‘AF-218’ coberto
com TP reduziu significativamente no
terceiro período, enquanto para a mes-
ma cultivar sem cobertura e para a ‘Chi-
cória Crespa’, independente do sistema
de cultivo, o acúmulo de K ainda mos-
trou-se com elevada taxa diária de in-
cremento.

Para a alface, chicória e almeirão,
praticamente a totalidade desse elemen-

to é aplicada em adubações de base ou
em pré-transplante. Entretanto, deve-se
considerar que a chicória acumulou cer-
ca de 92% do total de K na segunda
metade do período após o transplante.
Para a cultura da alface, Garcia et al.
(1982 a e b) observaram cerca de 62%
para o mesmo período. Desse modo,
adubações em cobertura para o K, de-
pendendo do clima e/ou solo podem pro-
porcionar aumento na eficiência do
aproveitamento do K aplicado e, conse-
qüentemente, na produtividade da cul-
tura da chicória.

Como observado anteriormente para
o N e K, o fósforo também foi mais ex-
traído (95%) na segunda metade do ci-
clo (Figura 2C). Na cultura da alface, o
P é o quarto nutriente mais exigido, sen-
do mais de 67% extraído na segunda
metade do período após o transplante
(Garcia et al., 1982 a e b ).

Observou-se sintoma de deficiência
de cálcio em todos os tratamentos, ca-
racterizado pela necrose das margens
das folhas da chicória. Essa anormali-
dade fisiológica de ordem nutricional é
conhecida como queimas dos bordos ou
‘’tipburn’’.

O acúmulo de cálcio (Ca) não diferiu
entre os tratamentos na colheita. Prova-
velmente, as pulverizações foliares com
nitrato de cálcio a 2,5 g L-1 para a corre-
ção da deficiência, constatada a partir de
29 DAT pode ter favorecido a não distin-
ção entre os tratamentos quanto ao
acúmulo de N e Ca (Figura 2A e D).

Como pode-se observar na Tabela 1,
as plantas da ‘AF-218’ cobertas com TP
atingiram 50% do máximo acumulado
antecipadamente em relação às plantas
sem cobertura, para todos os
macronutrientes. Entretanto, para as
plantas de ‘Chicória Crespa’ cobertas
com TP somente foi observado preco-
cidade no acúmulo para o K, P e o Ca

(Figuras 2 B, C e D respectivamente).

Em média, as plantas de ‘AF-218’
cobertas com TP atingiram 50% do má-
ximo acumulado aproximadamente seis
dias antes das plantas de ‘Chicória Cres-
pa’ cobertas. Em relação às plantas de
‘AF-218’ descobertas, somente o P (Fi-
gura 2C) e Mg (Figura 2E) atingiram
antecipadamente 50% do máximo acu-
mulado (Tabela 1). Para o S (Figura 2F)
houve um atraso em 1 dia, N (Figura
2A) e K (Figura 2B) ocorreu simultanea-
mente (Tabela 1).

Considerando que N e K são usados
em cobertura, a precocidade de 3 e 7 dias
para que ‘AF-218’ coberto com TP acu-
mulasse 50% da quantidade máxima de
N e K demonstra a necessidade de con-
siderar os diferentes sistemas de produ-
ção (ambiente e cultivar) como fator
modificador da época a ser realizada a
adubação de cobertura. Para esses nu-
trientes as épocas dos 50% do máximo
acumulado encontram-se entre 29 e 31
para o N e para o K entre 29 e 35 DAT,
época em que a MSPA também apresen-
tou elevado incremento (Tabela 1 e Fi-
gura 1D).

As marchas de acúmulo de nutrien-
tes observadas para ‘AF-218’, cultiva-
da sob o TP por todo o período pós-
transplante, condição que proporcionou
maior massa fresca, precocidade e qua-
lidade visual da parte aérea, permitiram
constatar que a seqüência decrescente
de macronutrientes acumulados foi N,
K, Ca, Mg, S e P, com respectivamente
862, 519, 224, 146, 90 e 67 mg planta-1.
Considerando uma população de 83.333
plantas ha-1, a quantidade acumulada
para ‘AF-218’ foi de aproximadamente
71,8, 5,6, 43,2, 18,6, 12,2 e 7,5 kg ha-1,
respectivamente de N, P, K, Ca, Mg e
S, enquanto sem cobertura, para a mes-
ma cultivar (AF-218) as quantidades
foram 57,8; 2,9; 31,7; 17,2; 8,6; e 6,2
kg ha-1 de N, P, K, Ca, Mg e S, respecti-
vamente.

Para a ‘Chicória Crespa’, sem cober-
tura com TP, que teve a menor MFPA
de chicória, entre os tratamentos ava-
liados, o acúmulo de N, P, K, Ca, Mg e
S foi, respectivamente, de 62,5; 4,3;
33,8; 18,2; 11,5 e 5,4 kg ha-1.

Assim como ocorre com a maioria
das espécies, alface (Grangeiro et al.,
2006), melão (Silva Junior et al., 2006),

Tabela 1. Idade da planta (DAT) em que ocorreu 50% do acúmulo máximo de nutrientes de
dois cultivares de chicória com e sem cobertura de polipropileno (TP). Jaboticabal, UNESP-
FCAV, 2003.
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beterraba (Grangeiro et al., 2007), me-
lancia (Grangeiro & Cecílio Filho,
2005), minitubérculos de batata
(Favoreto, 2005), tomate (Fayad et al.,
2000), o acúmulo de nutrientes seguiu
o mesmo comportamento das caracte-
rísticas de crescimento, ou seja, os pe-
ríodos de maior acúmulo de nutrientes
coincidiram com o maior acúmulo de
MSPA e MFPA, independente da cober-
tura utilizada.

O uso do polipropileno como cober-
tura das plantas de chicória proporcio-
nou maior crescimento em altura, nú-
mero de folhas, massa seca e fresca da
parte aérea, independente da cultivar. A
cultivar AF-218 com cobertura de
polipropileno apresentou maior cresci-
mento que a cultivar Chicória Crespa.
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O processamento mínimo tem
ganhado destaque no mercado pela

conveniência do consumo imediato e
por proporcionar um produto com ca-
racterísticas sensoriais e nutricionais se-
melhantes ao fruto intacto. No entanto,
operações inevitáveis ao preparo, tais
como o descasque e a redução do tama-
nho, resultam em perda de água e ace-
leração da ação enzimática, principal-
mente pelo rompimento do sistema de
membranas das células adjacentes ao
corte. O processamento contribui tam-
bém para o aumento na taxa respirató-
ria e da produção de etileno (Saltveit,
2000), ao mesmo tempo em que expõe
o produto à contaminação pela remoção
da epiderme protetora, favorecendo o
crescimento de microorganismos pelo
fornecimento de substrato alimentício
proveniente dos exsudatos celulares na
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superfície cortada. Assim, o fruto cor-
tado torna-se ainda mais perecível do
que o intacto.

A manutenção da firmeza é um dos
principais desafios para a
comercialização de produtos minima-
mente processados uma vez que esta
expressa as características sensoriais e
funcionais do tecido, que podem ser
percebidas não só através do tato, mas
também da visão (Szczesniak, 2002). É
portanto, fator decisivo para o consu-
midor na aquisição de frutos e vegetais,
especialmente os minimamente proces-
sados, prontos para o consumo.

A perda de firmeza, juntamente com
contaminações microbiológicas, são os
principais problemas associados à qua-
lidade do melão minimamente proces-
sado, mesmo quando armazenado sob

baixas temperaturas (Aguayo et al,
2008). Esta perda de firmeza esta dire-
tamente relacionada ao nível de cálcio
no tecido (Conway, 1989) e pode ser
reduzida ou retardada através da adição
de cálcio graças à estabilização do sis-
tema de membranas e à formação de
pectatos de cálcio capazes de conferir
rigidez à lamela média e à parede celu-
lar (Poovaiah, 1986).

A perda de firmeza em melão
Cantaloupe intacto e minimamente pro-
cessado tem sido controlada através da
aplicação de cálcio nas formas de
quelato de cálcio (Lester & Gruzaak,
1999) e cloreto de cálcio (Luna-Guzmán
et al., 1999, Saftener et al., 2003). No
entanto, o uso destes produtos não é de
todo adequado no processamento do fru-
to, primeiro por ser um metalosato de

RESUMO
A qualidade de melão Cantaloupe ‘Hy-Mark’ minimamente pro-

cessado em cubos, tratado com cloreto de cálcio ou quelato
aminocálcico e armazenado sob refrigeração foi avaliada. Os frutos
foram colhidos em estádio de maturação comercial, caracterizado
por camada de abscisão do pedúnculo com até 75% de desprendi-
mento, teor de sólidos solúveis mínimo de 9.0oBrix, coloração ex-
terna verde-escuro e firmeza da polpa máxima de 18 N, no Agropolo
Mossoró-Assu (RN), e transportados para o laboratório da Embrapa
Agroindústria Tropical, onde foram selecionados, sanitizados, pro-
cessados e tratados a 10oC. Posteriormente os cubos foram imersos
em cálcio a 0,5% e 1,0%, na forma de cloreto de cálcio e cálcio
0,5% e 1% na forma de quelato aminocálcico por três minutos, dre-
nados, acondicionados em embalagens PET e armazenados a 5±10C
e 90±5% UR por 18 dias. As análises de aparência, coloração, fir-
meza da polpa, teores de cálcio total e livre, sólidos solúveis totais,
acidez total titulável e pH foram realizadas logo após o processamento
e em intervalos de três dias até o décimo oitavo dia. A aplicação de
cálcio na forma de cloreto de cálcio e quelato aminocálcico reteve a
firmeza da polpa e conservou a aparência das amostras por todo o
período experimental, destacando-se principalmente a aplicação de
1,0% de cálcio na forma de cloreto de cálcio que não só resultou em
maior retenção da firmeza, como também proporcionou os maiores
teores de cálcio total.

Palavras-chave: Cucumis melo, vida útil.

ABSTRACT
Fresh-cut of Cantaloupe melon using doses of calcium

chloride and calcium amino acid chelate

The quality of fresh-cut Cantaloupe ‘Hy-Mark’ melon treated
with calcium chloride or calcium amino acid chelate and stored under
refrigeration was studied. Fruits were harvested at commercial
maturity, taking into consideration slip stage when only 25% of the
stem remained intact upon removal from the vine, soluble solids no
lower than 9.0oBrix, firmness no higher than 18N, and dark green
color of the rind. Fruits were transported to the postharvest laboratory,
where they were sorted, sanitized, processed and treated at 10oC.
Upon processing, samples were immersed in calcium chloride or
calcium amino acid chelate solution containing 0,5% or 1,0% of
calcium, during three minutes, drained, placed in plastic containers,
and stored under 5±1oC and 90±5% relative humidity conditions.
Evaluations of visual appearance, aroma, color, flesh firmness,
soluble solids, titratable acidity, pH, and total calcium content of
tissue samples were performed soon after processing and every three
days up to the eighteenth day of storage. Application of both calcium
salts kept samples visual appearance and resulted in remarkable
firmness maintenance. Application of 1.0% calcium, as calcium
chloride, resulted in higher firmness values and greater total calcium
content.

Keywords: Cucumis melo, storage life.

(Recebido para publicação em 8 de novembro de 2006; aceito em 18 de fevereiro de 2008)
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aplicação foliar (Lester & Gruzaak,
1999) e o segundo por provocar sabor
amargo em concentrações iguais ou aci-
ma 2,5% (Luna-Guzmán & Barrett,
2000). Assim, faz se necessário o estu-
do de novos produtos à base de cálcio
que sejam eficientes na retenção da fir-
meza e que possam ser aplicados no fru-
to minimamente processado. Desta for-
ma, outras fontes de cálcio como o su-
plemento alimentar quelato
aminocálcico devem ser testados na adi-
ção ao fruto cortado. O quelato
aminocálcico, fabricado pelo laborató-
rio Albion, Clearfield, Uta, EUA, está
incluído na lista de produtos com for-
mulação GRAS (Generally Recognized
As Safe) do departamento de Agricultu-
ra dos Estados Unidos da América
(USDA), e os componentes da formula-
ção (n.3515, com 18% de cálcio) são cer-
tificados pela Kosher & Parve (KOF-K
Kosher Supervision of Teaneck, NJ
(Albion, 1998)). Este estudo objetivou
avaliar a influência da aplicação de bai-
xas doses de cálcio (0,5 e 1,0%) na forma
de cloreto de cálcio e quelato aminocálcico
na qualidade do melão Cantaloupe ‘Hy-
Mark’, minimamente processado e arma-
zenado a 5oC por 18 dias.

MATERIAL E MÉTODO

Foram utilizados melões Cantaloupe
‘Hy-Mark’ colhidos de plantações co-
merciais em Mossoró (RN). A colheita
foi realizada pela manhã, aos 65 dias
após o plantio e as características
determinantes para a seleção dos frutos
foram camada de abscisão do
pedúnculo, apresentando 75% de des-
prendimento; coloração verde-escuro da
casca; teor de sólidos solúveis igual ou
maior que 9o0Brix; e uniformidade de
tamanho e forma do fruto. Imediatamen-
te após a colheita, os frutos foram trans-
portados, em veículo com ar refrigera-
do, para o Laboratório de Fisiologia e
Tecnologia Pós-colheita da Embrapa
Agroindústria Tropical em Fortaleza,
onde foram selecionados, sanitizados e
submetidos aos tratamentos, em ambien-
te com um rígido monitoramento de tem-
peratura, mantida em 10±1oC para sele-
ção, sanitização e tratamento dos frutos
e 5±1C para armazenamento das amos-
tras. Os frutos foram inicialmente lava-
dos com detergente neutro, enxaguados

em água corrente, sanitizados em água
contendo 200 ppm de hipoclorito de
sódio (pH@ 7) e drenados em superfície
previamente higienizada, coberta com
papel esterilizado.

As instalações utilizadas no
processamento, incluindo paredes, pi-
sos, tetos, tanques e mesas, bem como
utensílios de corte, foram previamente
lavados e enxaguados com água conten-
do 200 ìg g-1 de cloro ativo. Após
higienização, a instalação foi mantida
fechada e refrigerada a 10oC e 90±5%
UR, dando início à cadeia de frio.

O processamento mínimo foi reali-
zado por operadores adequadamente
vestidos e treinados obedecendo às eta-
pas: corte das extremidades; corte trans-
versal dividindo o fruto em metades
equivalentes; retirada das sementes e
descasque; obtenção de cubos uniformes
de 2 a 3 cm através de cortes transver-
sais seguido de um ou dois cortes lon-
gitudinais, de acordo com o tamanho do
fruto; imersão por três minutos em 0,5%
ou 1% de cálcio na forma de cloreto de
cálcio (0,18 g CaCl2.2H

2
O.100 ml-1 ou

0,36 g CaCl
2
.2H

2
O.100ml-1, respectiva-

mente) ou imersão em 0,5% ou 1% de
cálcio na forma de quelato aminocálcico
(0,27 g de quelato aminocálcico.100 mL-1

ou 0,55 g de quelato aminocálcico.100
mL-1, respectivamente); acondiciona-
mento das amostras em embalagens de
polietileno tereftalato (PET) e
armazenamento refrigerado (5±1°C e
90±5% UR). As soluções foram prepa-
radas, e o pH ajustado para 6.0 pela adi-
ção de uma pequeníssima quantidade de
HCl, imediatamente antes da aplicação
dos tratamentos.

As avaliações ocorreram logo após
o processamento e em intervalos de 3
dias até o 18º dia de armazenamento.
As medições foram tomadas em cada
cubo num total de 10 cubos por repeti-
ção. Avaliou-se: a aparência, coloração
e firmeza da polpa, teor de cálcio total e
solúvel, sólidos solúveis (SS), acidez
total titulável (ATT) e potencial
hidrogeniônico (pH). Aparência: deter-
minada através de escala hedônica com
valores variando de 5 a 1 (5= aspecto
de fruto fresco e ausência de
translucência; 4= aspecto de fruto fres-
co mas com possível indicação de
translucência; 3= surgimento de

translucência; 2= levemente deteriora-
do com sinais visíveis de translucência
e polpa levemente descolorada; 1=
translucência acentuada e/ou sinais de
ataque microbiológico). As amostras
que obtiveram notas iguais ou inferio-
res a 3 foram consideradas impróprias
para a comercialização. Coloração da
polpa: determinada por reflectometria,
com um calorímetro Minolta (Croma
Meter CR-200b), com valores expres-
sos no módulo L**(luminosidade), a**
e b** para posterior cálculo de croma e
ânglo hue. Firmeza da polpa: avaliada
usando-se texturômetro digital (Stable
Micro Systems, modelo TA.XT2) com
ponteira cilíndrica de 6 mm de diâme-
tro, programada para penetrar aproxima-
damente 30% da altura do cubo. As
medições foram tomadas quando a tem-
peratura interna das amostras atingiu
21°°C, no centro de um dos lados do
cubo, evitando-se a região placentária
ou próxima da casca. Os resultados fo-
ram expressos em Newton (N). SS: de-
terminado com refratômetro digital
(PR–100, Palette, Atago), com compen-
sação automática de temperatura e os
resultados expressos em °°Brix. AT:
determinada através de titulação com
NaOH 0,1N, com pH até 8,1 em um
titulador potenciométrico automático
(Mettler DL12) e os resultados expres-
sos em percentagem de ácido cítrico.
pH: determinado no suco, utilizando-se
um potenciômetro digital (HI 9321,
Hanna instruments). Teores de cálcio
total e solúvel: determinados por
espectrofotometria de absorção atômi-
ca (Alnalyst 300, Perkin Elmer) após
digestão nitroperclórica, sendo que as
análises de cálcio total seguiram
metodologia descrita por Sarruge &
Haag (1974), e as de cálcio solúvel se-
guiram recomendação de Siddiqui &
Bangerth (1995). O teor de cálcio inso-
lúvel foi obtido através da diferença
entre os teores de cálcio total e solúvel.
Os resultados foram expressos em mg
g-1 de matéria seca.

Utilizou-se o delineamento experi-
mental inteiramente casualisado, em
esquema fatorial 5 x 7, com três repeti-
ções, sendo cada repetição constituída
de dez amostras. Os fatores estudados
foram doses de cálcio (0, 0,5 e 1% de
cloreto de cálcio ou quelato
aminocálcico) e 7 tempos de
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armazenamento (0; 3; 6; 9; 12; 15 e 18
dias). As análises estatísticas foram rea-
lizadas com o programa computacional
SISVAR. Os resultados foram submeti-
dos à regressão polinomial quando pela
análise de variância foi constatada a
significância, através do teste F, para a
interação entre os fatores. Quando a
interação não foi significativa, os trata-
mentos foram comparados através do
teste Tukey ao nível de 5% de probabi-
lidade e o tempo de armazenamento sub-
metido à regressão polinomial. Nos dois
casos foram usadas equações de até 3o

grau, com um coeficiente de determi-
nação mínimo de 0,70.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aplicação de cálcio na forma de
cloreto de cálcio e quelato aminocálcio
manteve a aparência das amostras ao
longo do período de armazenamento.
Enquanto os cubos não tratados preser-
varam a aparência inicial somente até o
sexto dia de armazenamento, os cubos
tratados com cálcio mantiveram a apa-
rência inicial até o nono dia (Figura 1).
Início de translucência foi observado
somente após o décimo segundo dia de
armazenamento, quando alguns cubos
apresentaram sinais de translucência,
independentemente da dose de cálcio
aplicada. Ao final do experimento, os
cubos tratados com cálcio, com desta-
que para a aplicação de cálcio na forma

de cloreto de cálcio, apresentaram indi-
cação de transluscência, mas preserva-
ram o aspecto de fruto fresco, enquanto
nos cubos não tratados verificou-se o
surgimento de translucência. Estes re-
sultados corroboram com os reportados
por Luna-Guzmán et al. (1999) que con-
cluíram que a aplicação de cálcio em
melão Cantaloupe minimamente proces-
sado favoreceu a aparência dos cubos.

A luminosidade permaneceu estável
por todo o período experimental, apre-
sentando valor médio de 65 (dados não
apresentados). A estabilidade da
luminosidade das amostras pode estar
associada ao poder de corte da lâmina
utilizada no processamento associado ao
monitoramento da baixa temperatura de
armazenamento que contribuíram para
a redução da atividade das enzimas
reponsáveis pelo escurecimento
enzimático e retardaram a senescência
do tecido. Da mesma forma, Portela &
Cantwell (2001), observaram que amos-
tras de melão Cantaloupe obtidas com
lâmina afiada e mantidas sob refrigera-
ção apresentaram menor senescência
acompanhada de maior retenção de fir-
meza, menor ocorrência de
translucência e estabilidade da
luminosidade.

A intensidade da coloração das
amostras, medida pelo ângulo hue e pelo
croma, apresentou valores médios de
68,2o e 34,35, respectivamente, e man-
teve-se estável por todo o período ex-

perimental (dados não apresentados).
Estes resultados são concordantes com
os reportados por Arruda at al. (2003),
que observaram estabilidade nas carac-
terísticas brilho e intensidade de colo-
ração em melão Cantaloupe, cv. “ Bô-
nus II”, minimamente processado em
cubos e armazenado a 3oC.

A aplicação de ambas as fontes de
cálcio proporcionou maior retenção da
firmeza das amostras por todo o perío-
do experimental. As amostras tratadas
com 0,5 ou 1% de cálcio na forma de
cloreto de cálcio apresentaram 74 e 83%
da firmeza inicial, respectivamente, ao
final de dezoito dias, enquanto as amos-
tras tratadas com 0,5 ou 1% de cálcio
na forma de quelato aminocálcico man-
tiveram 67 e 68% da firmeza inicial,
respectivamente. Neste mesmo período,
as amostras do controle apresentaram
apenas 57% da firmeza inicial (Figura 2).
Desta forma, ambas as doses e sais de
cálcio reduziram o amaciamento das
amostras, sendo a aplicação de quelato
aminocálcico uma promissora alterna-
tiva para a manutenção da firmeza em
melão Cantaloupe minimamente proces-
sado e armazenado a 5oC.

Luna-Guzmán et al. (1999), estudan-
do o efeito de diferentes doses de cloreto
de cálcio (1-5%) na firmeza do melão
Cantaloupe minimamente processado,
observaram que a adição de cálcio re-
duziu o amaciamento das amostras. No
entanto, concentrações iguais ou maio-
res a 2,5% conferiram sabores descri-
tos pelos autores como “estranhos”.

As concentrações de cálcio total de-
terminadas nas amostras tratadas com
cálcio foram duas vezes maiores que as
encontradas nas amostras do controle
(0,77 mg g-1 de matéria seca) (Tabela 1).
A aplicação de 1% de cálcio na forma
de cloreto de cálcio foi o tratamento que
apresentou os maiores teores de cálcio
total, seguido da aplicação de 0,5% deste
mesmo sal e 0,5 e 1% de cálcio na for-
ma de quelato aminocálcio. Estes resul-
tados corroboram com estudos recentes
em que a adição de cálcio proporcionou
o aumento do teor de cálcio e manteve
a firmeza das amostras de melão
“honeydew” minimamente processado
e tratado com cloreto de cálcio ou
quelato aminocálcico (Saftener et al.,
2003) e melão “Amarillo” minimamente

Figura 1. Aparência (escala de notas de 5 a 0) do melão Cantaloupe ‘Hy-Mark’ minima-
mente processado, tratado com 0,5 ou 1% de cálcio na forma de cloreto de cálcio (C1) ou
quelato aminocálcico (C2) e armazenado por 18 dias sob refrigeração (5±1°C e 90±5%
UR). Mossoró, UFERSA, 2005.
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processado e tratado com cloreto de cál-
cio ou lactato de cálcio (Aguayo et al.,
2008), sugerindo que o aumento da con-
centração de cálcio no tecido contribuiu
para a manutenção da firmeza.

O teor de cálcio solúvel encontrado
nas amostras tratadas com 1% de ambas
as fontes de cálcio superou aquele en-
contrado nas amostras do controle em
aproximadamente 100% (Tabela 1). Es-
tes resultados corroboram com os repor-
tados por Luna-Guzmán et al. (1999)
que observaram que a aplicação de
cloreto de cálcio em cilindros de melão
Cantaloupe resultou em maior teor de
cálcio solúvel nas amostras tratadas.

Os teores de cálcio insolúvel encon-
trados foram maiores nas amostras tra-
tadas do que nas amostras do controle.
Os teores de cálcio insolúvel encontra-
dos nas amostras tratadas com cloreto
de cálcio foram maiores que os das
amostras tratadas com quelato
aminocálcico. No entanto, ambos os
tratamentos continham a mesma con-
centração de cálcio para cada dose tes-
tada. Da mesma forma, Aguayo et al.
(2008) estudando o efeito da aplicação
de 0,5% de cálcio nas formas de cloreto,
carbonato e lactato de cálcio, na quali-
dade do melão “Amarillo” minimamen-
te processado observaram que a aplica-
ção da mesma quantidade de cálcio pro-
veniente de diferentes fontes resultou
em diferentes concentrações de cálcio
insolúvel no tecido, com a aplicação de
0,5% de cálcio na forma de cloreto de
cálcio apresentando maior concentração
de cálcio ligado e maior retenção da fir-
meza. Desta forma, outros fatores, tais
como solubilidade do sal e capacidade
de difusão deste dentro do tecido devem
ser considerados no estudo da extensão

da qualidade do melão Cantaloupe mi-
nimamente processado. A redução no
amaciamento do tecido, proporcionada
pela adição de cálcio, pode ser atribuí-
da à preservação da estabilização da
membrana pela interação dos íons de
cálcio com os compostos pécticos da
lamela média e da parede celular for-
mando um complexo cálcio-pectina que
proporciona o aumento na rigidez das
mesmas (Poovaiah, 1986), tornando-as
mais resistentes ao ataque da
poligalacturonase (Buescher & Hobson,
1982) e mantendo a pressão de turgor
da célula (Mignani et al., 1995).

O teor de SS manteve-se estável por
todo o período experimental (Tabela 1).
Os tratamentos 1% de cálcio na forma
de cloreto de cálcio e quelato
aminocálcico apresentaram os teores de
SS mais elevados (Tabela 1).

A ATT apresentou um ligeiro aumen-
to com o decorrer do tempo de

armazenamento, com valores inicial e
final de 0,085 e 0,105% de ácido cítri-
co, respectivamente (Tabela 1). Os tra-
tamentos controle e 1% de cálcio na for-
ma de cloreto de cálcio apresentaram os
menores valores com 0,087 e 0,091%
de ácido cítrico, respectivamente. Os
demais tratamentos apresentaram valor
médio de 0,097% de ácido cítrico. O
leve aumento observado na ATT do
melão Cantaloupe ‘Hy-Mark’ verifica-
do neste experimento foi também repor-
tado por Machado et al. (2004) em me-
lão Cantaloupe minimamente processa-
do e armazenado a 5oC por 21 dias.

O pH não apresentou diferenças sig-
nificativas (p£ 0,05) durante o período
experimental e apresentou valores mí-
nimos de 6,10 e máximo de 6,29. A es-
tabilidade do pH está provavelmente
associada às baixas temperaturas.
Lamikanra et al. (2000) também não
observaram mudanças significativas nos
teores de pH de melão Cantaloupe mi-

Figura 2. Firmeza (N) da polpa do melão Cantaloupe ‘Hy-Mark’ minimamente processado,
tratado com 0,5 ou 1% de cálcio na forma de cloreto de cálcio (C1) ou quelato aminocálcico (C2)
e armazenado por 18 dias sob refrigeração (5±1°C e 90±5% UR). Mossoró, UFERSA, 2005.

Tabela 1. Valores médios dos teores de cálcio total (CT), cálcio solúvel (CS) e cálcio insolúvel (CI), sólidos solúveis (SS), acidez titulável
(AT) e pH do melão Cantaloupe ‘Hy-Mark’ minimamente processado, tratado com 0,5 ou 1% de cálcio (Ca) na forma de cloreto de cálcio
(C1) ou quelato aminocálcico (C2) e armazenado por 18 dias sob refrigeração (5±1°C e 90±5% UR). Mossoró, UFERSA, 2005.

*Médias seguidas por letras distintas diferem entre si, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey (means followed by the same
letter did not differ from each other, Tukey, 5%).
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nimamente processado e armazenado a
4oC por 14 dias.

A aplicação de 0,5 ou 1,0% de cál-
cio na forma de cloreto de cálcio ou
quelato aminocálcico manteve a quali-
dade do melão Cantaloupe “Hy-Mark”,
sob as condições estudadas, através da
manutenção da firmeza e da aparência
das amostras. O uso do quelato
aminocálcico mostrou ser uma alterna-
tiva adequada para a extensão da vida
útil do melão Cantaloupe sob as condi-
ções citadas neste trabalho. O uso do
cloreto de cálcio a 1% manteve a firme-
za inicial das amostras até o final do
período de armazenamento e proporcio-
nou os maiores teores de cálcio insolú-
vel, consequência da maior solubilida-
de e facilidade de difusão no tecido. A
qualidade inicial dos frutos, o pré-
resfriamento, o poder de corte da lâmi-
na utilizada no processamento, aliados
a um rígido controle de temperatura,
contribuíram para a estabilidade da
luminosidade e intensidade da colora-
ção da polpa do fruto cortado.
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A menta ou hortelã japonesa (Mentha
arvensis L.) pertence à família

Lamiaceae, sendo que no Brasil a prin-
cipal cultivar plantada é IAC 701 (Maia,
1998). É uma planta aromática, com fo-
lhas e inflorescências ricas em óleo es-
sencial, sendo que o mentol é o seu prin-
cipal e mais abundante componente. O
óleo essencial da menta é empregado na
indústria alimentícia, farmacêutica e de
higiene. Na medicina popular a menta é
utilizada no tratamento de distúrbios di-
gestivos e de verminoses. Essas caracte-
rísticas lhe conferem grande importân-
cia econômica (Martins et al., 1994).
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A menta é considerada planta exi-
gente em nutrição (Maia, 1998), prefe-
rindo solos férteis, bem drenados e ri-
cos em matéria orgânica (Correa Jr. et
al., 1991).

O Brasil foi o principal produtor
mundial de óleo de menta até o final da
década de 70, quando ocorreu uma re-
dução drástica da sua produção a cam-
po, devido ao monocultivo, o que de-
sencadeou em problemas de fertilidade,
como baixo teor de matéria orgânica,
deficiência nutricional de macro e mi-
cronutrientes (Maia, 1994).

A recuperação da posição brasileira
no mercado de óleo essencial depende
da retomada da produção de menta.
Nesse sentido, a hidroponia tem se tor-
nado uma alternativa bastante interes-
sante em relação ao cultivo tradicional
feito no solo. Podem-se destacar algu-
mas vantagens da hidroponia: alta pro-
dução/área, maior controle no forneci-
mento de nutrientes e obtenção de pro-
dutos de alta qualidade (Castellane &
Araújo, 1995). Além disso, sua utiliza-
ção em ambiente protegido permite cul-
tivos durante o ano todo. Plantas aro-
máticas produzidas em sistema

RESUMO
A menta (Mentha arvensis L.) é uma planta aromática e que pro-

duz um óleo essencial rico em mentol. Para o cultivo hidropônico de
hortaliças folhosas e de frutos existe um grande número de soluções
nutritivas recomendadas pela pesquisa; no entanto, existem poucas
informações sobre soluções nutritivas para menta. O objetivo deste
trabalho foi avaliar uma solução nutritiva para o cultivo de menta
em hidroponia. Conduziram-se dois experimentos de outubro a de-
zembro de 2004 em Santa Maria, RS. Para o experimento a campo,
as mudas foram obtidas por estacas e produzidas em substrato organo-
mineral (plantmax ), posteriormente transplantadas para canteiros
de 5,00 m de comprimento e 1,00 de largura, no espaçamento 0,60 x
0,30 m. No sistema hidropônico “NFT”, as mudas foram propaga-
das por estaquia em espuma fenólica, onde permaceram 18 dias no
berçário, quando foram transferidas para as bancadas de produção
final. O delineamento experimental foi blocos ao acaso em esquema
fatorial 2x2 com os fatores: concentração da solução nutritiva e
espaçamentos. Determinou-se a fitomassa seca, o teor de óleo es-
sencial e o mentol. Os melhores resultados de teor de óleo essencial
(0,60 ml 100 g-1 de folhas frescas), mentol (82,4%) e fitomassa seca
(45 g planta-1) foram obtidos com 100% da concentração da solução
nutritiva no transplante e reposição de 50% quando a condutividade
elétrica reduziu 50% do valor inicial e no espaçamento de 0,50 m x
0,25 m nos canais de cultivo. Constatou-se que o teor e rendimento
de óleo essencial e fitomassa seca no cultivo hidropônico com a
solução nutritiva proposta foram superiores aos encontrados em cul-
tivo a campo de 27 g planta-1de fitomassa seca, 0,53 Ml 100 g-1 de
folhas frescas de óleo essencial e 64,43% de mentol. A solução nu-
tritiva com concentração de 100% no transplante e reposição de 50%
dos nutrientes quando a condutividade elétrica reduzir 50% do valor
inicial e o espaçamento 0,50 x 0,25 m pode ser recomendada para o
cultivo hidropônico de Mentha arvensis.

Palavras-chave: Mentha arvensis L., nutrientes, cultivo hidropônico.

ABSTRACT
Nutrient solution for mint production in hydroponic solution

The mint (Mentha arvensis L.) is an aromatic plant that produces
essential oil with high menthol concentration. For the hydroponic
cultivation of vegetables and fruits, a great number of recommended
formulas exist; however, little information exists about hydroponic
solutions for mint. The goal of this work was to evaluate a nutrient
solution for the mint cultivation in hydroponic system. Two
experiments were carried out from October to December, 2004. For
the field experiment, transplants were obtained from cuttings and
produced in organic mineral substrates (plantmax ). Later they were
transplanted in seed beds of 5.00 m length and 1.00 m width, spacings
of 0.60 x 0.30 m. For the hydroponic system NFT, seedlings were
obtained from cuttings and planted in phenolic foam where they
stayed during 18 days. After that, they were transplanted to a
production canal. The experimental design was a 2x2 factorial
(nutrient solution concentrations x spacings). The hydroponic
solution with 100% concentration in transplant and 50% replacement
when the electric condutivity decreased 50% of the initial value and
0.5 x 0.25 m spacings resulted in the highest concentration of essential
oil (0.60 mL 100 g-1 fresh leaves), menthol (82,4%) and total dry
matter (45 g plant-1). In hydroponic system the yield of dry matter
and content of essential oil was higher than under soil conditions 27
g planta-1 of dry matter, concentration oil 0.53 mL 100 g-1 and 64,43%
of menthol. The hydroponic solution with 100% concentration in
transplant and 50% replacement when the electric condutivity
decreased 50% of the initial value and 0.5 x 0.25 m spacing can be
recommended for the cultivation of mint in hydroponic solution.

Keywords: Mentha arvensis, nutrients, hydroponic cultivation.

(Recebido para publicação em 28 de março de 2007; aceito em 21 de fevereiro de 2008)
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hidropônico apresentam elevada produ-
tividade e três a seis vezes mais óleo
essencial por planta do que em sistemas
convencionais de cultivo (Mairapetyan,
1999).

Um dos aspectos mais importantes
no cultivo de plantas em hidroponia é a
solução nutritiva. Esta deve ser formu-
lada de acordo com o requerimento da
espécie que se deseja produzir, ou seja,
conter proporções adequadas de todos
os nutrientes essenciais ao desenvolvi-
mento das plantas. O manejo de forma
incorreta provoca diminuição na produ-
tividade e na qualidade visual, que com-
promete a comercialização do produto
e pode levar à perda completa da pro-
dução (Schmidt, 1999). O método que
prevê a renovação completa da solução
sem que haja a reposição dos nutrientes
e renovação completa da solução, apre-
senta inconvenientes como o desperdí-
cio de água e sais e o efeito poluente ao
meio ambiente (Londero, 2000). De
acordo com o autor, o método de repo-
sição de nutrientes com base na redu-
ção de 50% da condutividade elétrica
inicial apresentou melhor desempenho
em cultivo de alface com solução nutri-
tiva Castellane & Araújo (1995).

As concentrações de nutrientes para
elaboração de soluções nutritivas para
o cultivo de menta, de acordo com Barry
(1996), seguem as seguintes faixas (mg
L-1): N (70-250), P (15-80), K (150-400),
Ca (70-200), Mg (15-80), S (20-200),
Fe (0,8-6), Mn (0,5-2), B (0,1-0,6), Cu
(0,05-0,3), Zn (0,1-0,5) e Mo (0,05-
0,15).

Na definição de uma solução nutri-
tiva busca-se uma formulação de con-
centração de nutrientes que atenda às
exigências nutricionais da cultura e re-
sulte em elevada produção de fitomassa
e óleo essencial com qualidade (Maia,
1998). De acordo com o mesmo autor,
concentrações de nitrogênio superiores
a 420 mg L-1 reduziram a produção e
qualidade do óleo. Por outro lado, a con-
centração de fósforo utilizada como re-
ferência no preparo de soluções nutriti-
vas para esta cultura deve ser em torno
de 31 mg L-1, pois concentrações maio-
res não melhoram a produtividade da
planta nem a qualidade do óleo. Com
relação ao cálcio, este elemento facilita
a absorção de outros nutrientes, além de

aumentar significativamente o teor de
óleo nas folhas (Maia, 1998). Quanto ao
magnésio, o autor recomenda concen-
tração de 48 mg L-1 deste elemento pois,
concentrações maiores reduzem o teor
de mentol prejudicando a qualidade do
óleo essencial devido a reduzir o teor
de mentol. Já para o enxofre a concen-
tração recomendada pelo autor é de 64
mg L-1do nutriente.

Diversas formulações têm sido
sugeridas para o cultivo hidropônico, as
quais apresentam diferentes concentra-
ções de nutrientes, pH e condutividade
elétrica, de acordo com a espécie a ser
cultivada. O cultivo em condutividades
elétricas inferiores às recomendadas
pode resultar em deficiências múltiplas
e retardo no crescimento das plantas
(Martinez & Silva Filho, 1997).

Há grande número de fórmulas re-
comendadas para o cultivo de hortali-
ças. No entanto, existem poucas infor-
mações com relação ao comportamen-
to da menta nessas soluções. Maia
(1998), em trabalhos com solução nu-
tritiva proposta por Sarruge (1975), re-
lata que a concentração dos nutrientes
utilizada não se mostrou eficiente na
produção de biomassa e óleo essencial.
Segundo o autor, pesquisas devem ser
desenvolvidas para se definir as concen-
trações de nutrientes adequadas na so-
lução nutritiva para o cultivo de menta
em hidroponia. O objetivo deste traba-
lho foi propor e avaliar uma solução
nutritiva para o cultivo de menta em
hidroponia.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram conduzidos dois experimen-
tos de outubro a dezembro de 2004. Um
dos experimentos foi conduzido em
hidroponia, em estufa plástica de 250
m2 coberta com cloreto de polivinil
(PVC) com 200 ì de espessura. O outro
experimento foi conduzido a campo
(29º42’S de latitude, 53º43,W de longi-
tude e 95 m de altitude). O solo da área
experimental é classificado como
Alissolo Hipocrômico Argilúvio típico
(Embrapa, 1999).

O delineamento experimental foi de
blocos ao acaso com oito repetições em
esquema fatorial 2x2, com os fatores:
concentração da solução nutritiva: A)

100% da concentração da solução no
transplante, com reposição de 50% dos
nutrientes quando a condutividade elé-
trica reduziu a 50% do valor inicial (SC)
B) 25% da concentração da solução no
transplante, com reposição de 25% da
solução a cada 15 dias (SCP) e
espaçamentos: A) 0,50 x 0,25 m,
correspondendo a 8 plantas m-2 (D8); B)
0,25 x 0,25m, correspondendo a 16 plan-
tas m-2 (D16).

Coletaram-se amostras de solo que
foram analisadas em laboratório da
UFSM, obtendo-se: pH em água (1:1)=
5,5; P, K, Cu e Zn (mg.l-1)= 48,5; 200;
2,2 e 3,5; matéria orgânica= 2,1%; sa-
turação de bases= 60%; Al, Ca, Mg e
CTC efetiva (cmol

c
 l-1)= 0,0; 3,5; 1,4 e

5,4. Não foi necessário efetuar aduba-
ção de base, porque os resultados de
análise de solo atendiam aos padrões da
Comissão de Fertilidade do Solo (1994).

As mudas de menta japonesa
(Mentha arvensis) cultivar IAC 701,
para plantio em campo, foram obtidas
de estacas de aproximadamente 7 cm de
comprimento e com quatro folhas, co-
locadas para enraizar em caixas de ma-
deira medindo 0,35 m de largura x 0,75
m de comprimento, contendo substrato
organo-mineral (Plantmax ). Estas per-
maneceram neste local até o momento
que apresentaram 7 a 8 folhas comple-
tamente desenvolvidas, aos 20 dias,
quando foram transplantadas para can-
teiros de 5 m de comprimento e 1 m de
largura, no espaçamento de 0,6 x 0,3 m
correspondendo à densidade de 5 plan-
tas/m2, recomendado por Maluf et al.
(1999). Foram realizadas irrigações com
mangueira, diariamente nos períodos
mais secos. Realizou-se uma adubação
em cobertura 20 dias após o transplante
utilizando-se 30 kg ha-1 de N e 25 kg ha-1

de K
2
O.

As mudas de menta japonesa, culti-
var IAC 701, que seriam transplantadas
no experimento em hidroponia, foram
obtidas de matrizes produzidas em sis-
tema hidropônico na UFSM e propaga-
das por estaquia. Utilizou-se estacas de
aproximadamente 3,5 cm de compri-
mento e com quatro folhas, colocadas
para enraizar em substrato espuma
fenólica, sendo conduzidas em berçário
constituído de tubos de polipropileno,
com 4 m de comprimento e 3 cm de lar-
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gura, colocados sobre cavaletes com
desnível de 1% para o escoamento da
solução nutritiva. As mudas permane-
ceram no berçário até o momento que
apresentaram sete a oito folhas comple-
tamente desenvolvidas, aos 18 dias,
quando foram transplantadas para a ban-
cada de produção final.

A bancada de produção final foi
constituída de seis canais de cultivo de
polipropileno com 6 m de comprimen-
to e 10 cm de largura. Os canais de cul-
tivo foram sustentados por cavaletes de
madeira de 0,80 m de altura, com
declividade de 2%. Utilizou-se dois
espaçamentos (entre canais e entre plan-
tas): 0,50 x 0,25 m e 0,25 x 0,25 m,
correspondendo à densidade de oito e
16 plantas m-2, respectivamente. A so-
lução nutritiva foi calculada a partir dos
dados de produção de fitomassa seca e
da quantidade de nutrientes extraídos
pela planta, obtidos por Maia (1994).
Para o preparo da solução nutritiva uti-
lizou-se os nutrientes (mg L-1) : K+=
299,52; Ca++= 79,60; Mg++= 34,80; N-
NO-

3_
= 211,40; P-H

2
PO-

4
= 27,90; S-SO-

4
=

11,84; B= 2,844; Cu= 0,075; Mn=
6,084; Mo= 0,0883; Zn= 0,431; FeSO-

4
=

6,08; Na
2
EDTA= 14,890. Para produ-

ção de mudas, esta foi diluída a 50% da
concentração original, conforme Furlani
(1998). As fontes de nutrientes empre-
gadas e as quantidades (g 1000 L-1) da
solução nutritiva, respectivamente, fo-
ram: Ca(NO

3
)

2
.4H

2
O= 398,00; KNO

3
=

820,36; MgNO
3
= 274,32; NH

4
H

2
PO

4
=

145,24; MgSO
4
.7H

2
O= 91,08; H

3
BO

3
=

2,844; CuSO
4
.5H

2
O= 0,075;

MnSO4.H2O= 6,084; ZnSO
4
.7H

2
O=

0,431; (NH
4
)

6
Mo

7
O

24
.4H

2
O= 0,0883;

Fe-EDTA= 500 mL.

Em função da curva de crescimento
da cultura de Maia (1994) testou-se na
cultura da menta japonesa um tratamento
com concentração parcelada de solução
nutritiva, o qual foi de 25% da concentra-
ção original no transplante, com reposi-
ção fixa de 25% da solução a cada 15 dias,
repondo-se a solução aos 15 e 30 dias após
transplante. O outro tratamento consistiu
de 100% da concentração da solução no
transplante, com reposição de 50% dos
nutrientes quando a condutividade elétri-
ca reduziu a 50% do valor inicial,o que
ocorreu aos 18, 22 e 28 dias no ciclo.

Os micronutrientes da fórmula fo-
ram fornecidos na forma de solução con-
centrada, obtida através da dissolução
separada dos sais em 100mL de água.
Após a diluição dos sais, completou-se
o volume para um litro. Como fonte de
ferro utilizou-se Fe-EDTA, obtido atra-
vés da dissolução de 6,08 g de sulfato
de ferro que foram diluídas em 500 mL
de água e 14,89 g de Na

2
-EDTA em 400

mL de água quente (80ºC). Após o
resfriamento do Na

2
-EDTA, misturou-

se as duas soluções, completando o vo-
lume para 1 litro e borbulhando ar por
12 horas, no escuro, conforme recomen-
dação de Martinez & Silva Filho (1997).

A condutividade elétrica inicial das
soluções 25% e 100% foram de 0,56 dS/
m e 1,99 dS/m. O controle da circula-
ção da solução nutritiva foi realizado
com o auxilio de um temporizador pro-
gramado para acionar a moto-bomba
durante 15 min, com intervalos de 15
min, no período diurno (7 h-20 h), e 15
min a cada intervalo de 2 h no período
noturno (20 h-7 h).

O pH das soluções nutritivas foi cor-
rigido a cada dois dias no período da
manhã, para o valor de 6,0±0,2, após
completar o volume dos reservatórios
com água. Utilizou-se hidróxido de
sódio (NaOH 0,3 N) ou ácido sulfúrico
(H

2
SO

4
 10%) para elevar ou diminuir o

pH. A leitura da condutividade elétrica
da solução nutritiva manteve a mesma
frequência das leituras de pH.

Realizaram-se coletas de plantas a
cada sete dias para determinação do
acúmulo de massa seca. A colheita do
experimento em hidroponia e a campo
foi realizada 35 e 67 dias, respectiva-
mente, após o transplante quando 70%
dos botões florais estavam na eminên-
cia de abrirem, conforme recomendado
por Singh & Singh (1989). As plantas
coletadas foram separadas em raíz, has-
tes e folhas, determinando-se a
fitomassa fresca aérea das hastes e fo-
lhas. Posteriormente, o material coleta-
do foi colocado em estufa de secagem
com ventilação forçada de ar a 65ºC, até
massa constante, para determinação da
massa seca e análise de tecidos.

Para extração do óleo essencial do
material a campo e em hidroponia foi
utilizado o método de hidrodestilação,
em aparelho do tipo Clevenger. Amos-

tras de 100 g de fitomassa verde de fo-
lhas foram colocadas em balões com
capacidade de dois litros, com período
de destilação de 1 h e 20 min, conforme
metodologia descrita por Alencar et al.
(1984).

Os cromatogramas foram obtidos
em cromatógrafo a gás Variam 3800
equipado com detector de ionização de
chama (DIC), injetor “Split-Splitless”,
operando com as temperaturas do injetor
e do detector a 220ºC e 280ºC respecti-
vamente. O gás de arraste utilizado foi
H

2
 a 50 kpa de pressão (1 mL/min). Fo-

ram empregadas colunas de capilares de
sílica fundida (CCSF) com 25 m de
comprimento e 32 mm de diâmetro, com
fases estacionárias SE-54
(Polissiloxano) e programa de injeção
de amostra com fluxo de 1 ìL, tempera-
tura de 50-250ºC e rampa de aquecimen-
to igual a 4ºC/min.

A identificação dos constituintes foi
determinada através de comparação dos
espectros de massa dos picos
cromatográficos com os espectros CG/
MS (Cromatografia gasosa/espectros de
massa) e com os padrões de igual índi-
ce de retenção encontrados por Adams
(1995).

Os dados obtidos foram submetidos
à análise de variância e foram ajustadas
equações de regressão para as caracte-
rísticas de crescimento das plantas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Verificou-se que as concentrações de
nitrogênio, fósforo e magnésio, no pre-
paro da solução nutritiva proposta, fo-
ram similares às propostas por Maia
(1998). Para o potássio, cálcio e enxo-
fre, as concentrações foram inferiores
às concentrações citadas pelo autor.
Desta forma, devido à menor quantida-
de de nutrientes utilizada, obteve-se eco-
nomia desse insumo.

Comparando a quantidade de
macronutrientes da solução nutritiva
proposta com a solução nutritiva de
Hoagland e Arnon (1950), as quantida-
des de N e K foram 1,4 mg L-1 e 65,52
mg L-1 superior, já as quantidades dos
demais macronutrientes foram inferio-
res. Com relação aos micronutrientes,
as quantidades foram similares. A quan-
tidade de macro e micronutrientes da

Solução nutritiva para produção de menta em hidroponia
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solução nutritiva proposta foi elabora-
da para atender as exigências
nutricionais da espécie e resultar em
maior produção e qualidade de óleo es-
sencial.

No presente trabalho não foram ob-
servados sintomas de deficiência nutri-
cional com as concentrações de nutrien-
tes utilizadas na solução nutritiva duran-
te o cultivo, sendo que, a análise de te-
cidos revelou que o potássio foi o nu-
triente encontrado em maior quantida-
de na planta (Tabela 2). As concentra-
ções de nutrientes utilizadas no preparo
da solução nutritiva estão de acordo com
o intervalo de concentração de nutrien-
tes recomendados por Maia (1998) e
Barry (1996).

O rendimento de massa seca das fo-
lhas apresentou resposta quadrática em
relação às soluções SC e SCP e
espaçamento D8 (Figura 1). No
espaçamento D16, as equações que me-
lhor se ajustaram foram linear para SC
e quadrática para SCP. A produção total
das plantas ocorreu aos 35 DAT, que
correspondeu com o auge da floração,
período recomendado para colheita e
extração do óleo. Neste estudo, a pro-
dução de fitomassa apresentou compor-
tamento diferenciado em relação às con-
centrações da solução nutritiva e
espaçamento. Sendo superior no trata-
mento SC-D8 (22,09 g planta-1), em re-
lação a SCP (7,86 g planta-1). O mesmo
se verificou no espaçamento D16, onde

se obteve rendimento de 12,73 g planta
-1 para SC e 7,06 g planta-1 para SCP.

Com relação à massa seca das has-
tes e total, a resposta das soluções nos
diferentes espaçamentos foi quadrática,
obtendo-se produção total superior de
45 g planta-1 na SC e D8 (Figura 1).

Nas condições experimentais do es-
tudo, os melhores resultados de produ-
ção das plantas foi observado utilizan-
do-se o manejo com 100% da concen-
tração da solução nutritiva no transplan-
te e, com reposição de 50% dos nutrien-
tes quando a condutividade elétrica re-
duziu a 50% do valor inicial (SC). O
menor rendimento foi encontrado no tra-
tamento com 25% da concentração da
solução nutritiva no transplante, com
reposição fixa de 25% da solução a cada
15 dias (SCP), pois esta foi menos con-
centrada em termos de nutrientes para
atender às exigências nutricionais da
cultura, verificando-se inclusive pelo
baixo acúmulo de nutrientes na planta
(Tabela 2). Tal fato acentuou-se com o
adensamento de plantas no espaçamento
0,25 x 0,25 m, onde o adensamento re-
sultou em maior competição entre plan-
tas por água e nutrientes resultando em
rendimento inferior ao espaçamento
0,50 x 0,25 m.

No cultivo a campo, com densidade
de cinco plantas m-2 o rendimento total
de massa seca foi de 27g planta-1 num
ciclo produtivo de 67 dias.

D Paulus et al.

Tabela 1. Teor médio de mentol e mentona (%) do óleo essencial das folhas de Mentha
arvensis L., cultivar IAC 701, cultivada em solução nutritiva nas concentrações: 100% (SC);
25% (SCP) e dois espaçamentos: 0,50 x 0,25 m (D8); 0,25 x 0,25 m (D16). (Medium content
of menthol and mentona (%) on leaves of Mentha arvensis L., cultivar IAC 701, cultivated
in hidroponic solution in the concentrations 100% (SC) and 25% (SCP), and two spacings:
0,50 x 0,25 m (D8); 0,25 x 0,25 m (D16)). Santa Maria, UFSM, 2004.

*Médias seguidas das mesmas letras, minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas, em
cada variável, não diferem pelo teste de F (pd”0,05). (Means followed by the same small
letters in the column and capital in the line did not differ through the F test (pd”0,05).

Tabela 2. Acúmulo de nutrientes nas raízes, hastes, folhas e planta inteira de menta (Mentha arvensis L.) cultivar IAC 701 cultivada em
solução nutritiva nas concentrações de 100% (SC) e 25% (SCP) no espaçamento 0,50 x 0,25 m (D8). (Accumulation of nutrients in the
roots, stems, leaves and entire plants of mint (Mentha arvensis L.), cultivar IAC 701, cultivated in hydroponic solution in the concentrations
100% (SC) and 25% (SCP) and spacing: 0,50 x 0,25 m (D8)). Santa Maria, UFSM, 2004.

 *Médias seguidas das mesmas letras nas linhas, em cada variável, não diferem pelo teste de F (pd”0,05). (Means followed by the same
letters in the line did not differ through the F test (pd”0,05); **Macronutrientes expressos em mg por planta (Macronutrients expressed in
mg in each plant); *** Micronutrientes expressos em µg por planta (Micronutrients expressed in µg in each plant).
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Com relação ao teor de óleo essen-
cial, verificou-se que houve diferença
significativa entre os tratamentos utili-
zados. Os melhores resultados para o
teor de óleo essencial de folhas (0,60 mL
100 g-1 de folhas) foi observado quando
as plantas foram cultivadas na solução
nutritiva 100% da concentração da so-
lução no transplante, com reposição de
50% dos nutrientes quando a
condutividade elétrica reduziu a 50% do
valor inicial (SC) e espaçamento 0,50 x
0,25 m (D8). O menor teor de óleo es-
sencial nas folhas (0,42 mL 100 g-1 de
folhas) foi encontrado no tratamento
com 25% da concentração da solução

nutritiva no transplante, com reposição
de 25% da solução a cada 15 dias (SCP)
e espaçamento 0,25 x 0,25 m (D16). Este
tratamento, que apresentou menor ren-
dimento de massa seca, também resul-
tou em teor inferior de óleo. Assim, o
maior rendimento de óleo essencial foi
verificado no tratamento que apresen-
tou maior produção de massa seca e ao
mesmo tempo a maior concentração de
óleo na massa seca. Um teor elevado de
óleo por si só pode não ter interesse agrí-
cola, pois plantas que produzam muito
óleo, porém com baixa produção de fo-
lhas, resultarão em baixo rendimento de
óleo por área.

O teor de óleo foi diferenciado nos
sistemas de cultivo. No cultivo a cam-
po obteve-se teor de óleo essencial de
0,53 mL 100 g-1 de folha fresca. Verifi-
cou-se que, no cultivo em hidroponia, o
maior teor de óleo essencial foi de 0,60
mL 100 g-1 de folha fresca, obtido no
tratamento SC-D8. Este valor foi de 0,12
mL superior em relação ao valor obtido
a campo. Os resultados encontrados es-
tão de acordo com os de Ocampos et al.
(2002) em trabalhos com diversas for-
mas de adubação (orgânica, mineral,
orgânica/mineral e hidropônica) para
hortelã rasteira (Mentha x villosa) ob-
teve maior rendimento de massa fresca

Solução nutritiva para produção de menta em hidroponia

Figura 1. Produção de massa seca de folhas, hastes e total (g planta–1) de Mentha arvensis L., cultivar IAC 701, cultivada em solução
nutritiva nas concentrações de 100% (SC) e 25% (SCP) em dois espaçamentos: 0,50 x 0,25 m (D8) e 0,25 x 0,25 m (D16). (yield of dry
matter of leaves, stem and entire plants of mint (Mentha arvensis L.), cultivar IAC 701, cultivated in hydroponic solution in the concentrations
100% (SC) and 25% (SCP), and two spacings: 0,50 x 0,25 m (D8); 0,25 x 0,25 m (D16). Santa Maria, UFSM, 2004.
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(63,61 g planta-1) e de óleo essencial
(0,88 g planta-1) no sistema de cultivo
hidropônico.

Para o teor de mentol e mentona,
observou-se concentrações diferencia-
das em relação à solução nutritiva e
espaçamento (Tabela 1). As plantas cul-
tivadas na solução nutritiva com 100%
da concentração no transplante, com
reposição de 50% dos nutrientes quan-
do a condutividade elétrica reduziu a
50% do valor inicial (SC) e espaçamento
0,50 x 0,25 m (D8) apresentaram o
maior teor de mentol nas folhas. Nas
condições em que o experimento foi rea-
lizado, isso provavelmente se deve ao
efeito da nutrição mineral sobre a com-
posição de mentol no óleo essencial.
Conforme Maia (1998), as condições de
nutrição mineral alteram as proporções
de mentol e mentona.

No experimento a campo obteve-se
teor médio de mentol de 64,45% e
17,67% de mentona. A percentagem de
mentol encontrada nas folhas em cam-
po foi inferior aos resultados obtidos nas
plantas cultivadas em hidroponia com a
solução nutritiva 100% da concentração
no transplante, com reposição de 50%
dos nutrientes quando a condutividade
elétrica reduziu a 50% do valor inicial
(SC) e espaçamento 0,50 x 0,25 m (D8).
A hidroponia proporcionou melhores
condições para o desempenho das plan-
tas quanto ao rendimento de mentol
quando comparadas em relação ao cul-
tivo em solo. Resultados semelhantes
foram obtidos por Maia (1998) em tra-
balhos de menta japonesa (Mentha
arvensis) em vasos com solução nutritva
proposta por Sarruge (1975) onde obte-
ve o teor médio de mentol 82,36% e de
mentona 5,84%.

Os teores de mentol encontrados no
presente trabalho, tanto em hidroponia
como em campo atendem as exigências
da Farmacopéia Brasileira II, USNF 18,
a qual preconiza um teor de mentol entre
30 e 55% de mentol (Simões et al., 2003).

Observa-se na Tabela 2 que o
acúmulo de nutrientes nas raízes, has-
tes, folhas e planta inteira de menta pro-
duzida na solução SC foi maior em re-
lação ao tratamento com solução SCP.
Verificou-se que houve maior concen-
tração de nutrientes nas folhas, em se-
guida nas hastes e por último nas raízes.

O potássio, nitrogênio e cálcio foram os
macronutrientes extraídos em maior
quantidade tanto nas folhas como nas
hastes e raízes. Os micronutrientes mais
extraídos foram ferro, manganês, boro
e zinco. Segundo Maia (1998) o potás-
sio é acumulado em grandes quantida-
des nas folhas, pois este nutriente é re-
querido na absorção do nitrogênio e teor
de óleo. Assim, neste trabalho, os nu-
trientes foram encontrados nos tecidos
vegetais produzidos na SC e SCP, na
seguinte ordem decrescente, para os
macronutrientes: K, N, Ca, S, Mg, P e para
os micronutrientes: Fe, Mn, B, Zn, Cu.

Com relação ao total dos
macronutrientes da SC, encontrados nos
tecidos da menta (Tabela 2), observou-
se que as concentrações de nitrogênio,
potássio, cálcio e o magnésio estão na
faixa adequada quando comparadas às
concentrações das análises de tecidos
citadas por Maia (1998). Para os ele-
mentos fósforo e enxofre, os valores
foram superiores aos obtidos pelo au-
tor. As quantidades de micronutrientes
foram superiores aos valores encontra-
dos por Maia (1998).

Com relação à condutividade elétri-
ca, observou-se que a solução nutritiva
concentrada atingiu valores entre 0,88
e 2,06 mS cm-1 e, à medida que avançou
o ciclo da planta, esta seguiu uma ten-
dência de redução gradual, de acordo
com a absorção de nutrientes. As repo-
sições de nutrientes elevaram a CE, po-
rém não foram o suficiente para elevá-
la até o valor original de 1,99 mS cm-1.

O pH da solução nutritiva oscilou
desde 5,00 a 7,00, tendo um valor mé-
dio de 6,31. Observou-se a tendência da
planta de menta em alcalinizar a solu-
ção, permitindo assim maior disponibi-
lidade dos nutrientes ao longo do perío-
do de cultivo.

Neste estudo, não se verificou sin-
tomas de deficiência nutricional nas
plantas de menta cultivadas na solução
nutritiva concentrada. Portanto, os va-
lores de CE e pH foram adequados para
o crescimento das plantas de menta, o
que pode ser justificado pela produção
de massa seca e óleo essencial obtidos
no experimento.

Os valores de CE e pH foram próxi-
mos aos citados por Maia (1998) e re-
comendados por Martinez & Silva Fi-

lho (1997) para cultivos hidropônicos.

O cultivo da Mentha arvensis em
solução nutritiva, em sistema
hidropônico, alterou o rendimento ve-
getal de fitomassa e de óleo, bem como
a duração do ciclo produtivo permitin-
do que se fizesse um maior número de
colheitas por ano quando comparado
com o cultivo em solo.

A solução nutritiva com concentra-
ção de 100% no transplante e reposição
de 50% dos nutrientes quando a
condutividade elétrica reduzir 50% do
valor inicial e o espaçamento 0,50 x 0,25
m pode ser recomendada para o cultivo
hidropônico de Mentha arvensis, por
permitir os melhores resultados de ren-
dimento de fitomassa e óleo quando
comparada com as outras soluções tes-
tadas ou mesmo com o cultivo em solo.
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A gérbera (Gerbera jamesonii), fa-
mília Asteraceae, originária do sul

da África e Ásia, deu origem a inúme-
ros híbridos, que exibem diversas com-
binações de cores e formas em suas
inflorescências, de grande interesse no
mercado consumidor (Radice &
Marconi, 1998). A comercialização des-
sa espécie na América do Norte teve
início em 1920, com o objetivo de pro-
dução de flores de corte. O desenvolvi-
mento de cultivares para vaso iniciou-
se em 1980, no Japão, representando o
maior avanço para a cultura (Rojers &
Tjia, 1990). Bellé (1998) relata que a
espécie tem sido muito estudada como
flor de corte, sendo que sua difusão
como planta de vaso é recente, dispon-

LUDWIG F; FERNANDES DM; MOTA PRD; VILLAS BÔAS RL. 2008. Macronutrientes em cultivares de gérbera sob dois níveis de fertirrigação. Horticultura
Brasileira 26: 068-073.
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do-se de reduzido volume de informa-
ções a respeito das técnicas de cultivo.

A cultura da gérbera é conhecida
mundialmente pelo amplo número de
cultivares disponíveis no mercado. De
acordo com Chung et al. (2001), a cada
ano são lançadas mais de 300 cultiva-
res, as quais respondem de maneira di-
ferenciada aos vários fatores de produ-
ção, dentre eles, a adubação.

O conhecimento da adubação e nu-
trição são fatores essenciais para ganhos
na qualidade produtiva. Entretanto, no
Brasil, estes se baseiam principalmente
no empirismo ou nas recomendações de
outros países, o que pode acarretar em
desbalanços nutricionais. Segundo
Kämpf (2000), a característica mais

importante para que uma planta cum-
pra sua função ornamental é o seu as-
pecto saudável, atestando estar bem nu-
trida e hidratada.

São poucas as informações sobre a
nutrição de gérbera citadas na literatura,
sendo estas quase inexistentes no Brasil.
Segundo Rojers & Tjia (1990), muitos
pesquisadores consideram que essa plan-
ta tem médio requerimento quanto aos
macronutrientes, e recomendam propor-
ções e quantidades de fertilizantes simi-
lares às usadas pela cultura do crisânte-
mo. Camargo et al. (2004), ao estudarem
Aster ericoides, também pertencente à
família Asteraceae, apontam para a falta
de pesquisas com relação a esta cultura e
justificam a realização de estudos com-

RESUMO
A gérbera de vaso é uma planta ornamental conhecida mundial-

mente; entretanto, dispõem-se de reduzido volume de informações
sobre suas técnicas de cultivo, em especial a nutrição e adubação,
fatores essenciais para ganhos na qualidade produtiva. O presente
trabalho teve por objetivo avaliar o teor e o acúmulo de
macronutrientes em quatro cultivares de gérbera sob dois níveis de
fertirrigação. O experimento foi conduzido em casa de vegetação,
de maio a julho de 2006, na UNESP em Botucatu. O mesmo foi
instalado em blocos casualizados e constituído de um fatorial 4x2,
sendo 4 cultivares de gérbera (Cherry, Golden Yellow, Salmon Rose
e Orange) e 2 concentrações de solução nutritiva (50% e 100%),
correspondendo respectivamente às condutividades elétricas de 0,92
e 1,76 dS m-1, no período vegetativo e 1,07 e 2,04 dS m-1, no
reprodutivo. Os nutrientes foram aplicados via fertirrigação, reali-
zada manualmente, uma vez ao dia. Ao final dos períodos vegetativo
e reprodutivo foram quantificados no tecido vegetal, os teores e os
acúmulos dos macronutrientes. As demandas destes nutrientes fo-
ram diferenciadas entre as cultivares e a concentração da solução
apresentou um efeito marcante no teor e acúmulo de N, P, Ca, Mg e
S na planta. Os maiores acúmulos foram registrados no terço final
do ciclo de produção, apresentando a seguinte ordem de absorção:
K>N>Ca>Mg>P>S (415, 327, 33, 32, 20 mg planta-1).

Palavras-chave: Gerbera jamesonii, nutrição mineral, avaliação
nutricional.

1 Parte da Dissertação do primeiro autor, apresentada a FCA/UNESP, para obtenção do título de Mestre em Agronomia (Horticultura).

ABSTRACT
Macronutrients in gerbera cultivars under two fertigation

levels

Potted gerbera is known world-wide as an ornamental plant;
althought there is a reduced volume of information on its cultivation,
specially nutrition and fertilization, essential factors for profits in
the productive quality. In the present work the content and
accumulation of macronutrients was evaluated in four gerbera
cultivars under two levels of fertigation. The experiment was carried
out in a greenhouse, from May to July, 2006. The experiment was
installed in randomized blocks and constituted of a 4x2 factorial
scheme, being 4 gerbera cultivars (Cherry, Golden Yellow, Salmon
Rose and Orange) and 2 concentrations of nutritive solution (50%
and 100%), corresponding to the electrical conductivity of 0,92 and
1,76 dS m-1, during the vegetative period and 1,07 and 2,04 dS m-1,
during the reproductive one. The nutrients were applied through
manual fertigation, once a day. By the end of the vegetative and
reproductive periods, the contents and accumulation of
macronutrients were quantified. The nutrients demand differed
among the cultivars and the solution concentration presented an
important factor in the content and accumulation of N, P, Ca, Mg
and S in the plant. The greatest accumulations was registered at the
last third of the production cycle, presenting the following order of
absortion: K>N>Ca>Mg>P>S (415, 327, 33, 32, 20 mg plant-1).

Keywords: Gerbera jamesonii, mineral nutrition, nutritional
evaluation.

(Recebido para publicação em 12 de janeiro de 2007; aceito em 25 de fevereiro de 2008)
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parativos com base em resultados já co-
nhecidos para culturas floríferas da mes-
ma família botânica.

A concentração de um nutriente na
planta é indicador final de vários fato-
res que influenciam seu crescimento,
sendo inquestionável a contribuição da
análise foliar para avaliar a qualidade
da produção agrícola e como alerta aos
produtores quanto à necessidade de
suplementação de nutrientes para au-
mentar ou melhorar a produção
(Stringueta et al., 2003). O objetivo do
presente trabalho foi avaliar o teor e o
acúmulo dos macronutrientes em qua-
tro cultivares de gérbera fertirrigada
com duas soluções nutritivas,
quantificando assim, suas necessidades
nutricionais.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido de 03/
05 a 03/07/06, em casa de vegetação da
UNESP, município de Botucatu (SP),
com coordenadas geográficas de 21°51’
de latitude sul, 48°26’ de longitude oes-
te e altitude média de 830m. A casa de
vegetação apresentava estrutura de teto
em arco, com plástico transparente, la-
terais de tela branca e pavimentada com
concreto. A área total era de 168 m², com
2,6 m de pé direito e 3,0 m de altura no
vão central. O ambiente superior inter-
no possuía malha termorefletora com
50% (Aluminet®) manejada de acordo
com a intensidade luminosa (Lux), per-
manecendo fechada das 10:30 às 16:00
horas e aberta nos demais horários, onde
a intensidade luminosa era inferior a
50.000 Lux. A temperatura média den-
tro da casa de vegetação foi de 20,5ºC e
a e umidade relativa média do ar de 69%.

O delineamento experimental adota-
do foi em blocos casualizados, empre-
gando o esquema fatorial 4x2 (4 cultiva-
res e 2 soluções nutritivas), em 5 repeti-
ções e 6 plantas por parcela. Os vasos
foram espaçados de 30 em 30 cm,
totalizando uma área útil de 21,6 m², com
14,4 m de comprimento e 1,5 m de lar-
gura. Os mesmos foram colocados sobre
tijolos, dispostos no piso da estufa.

As cultivares utilizadas são prove-
nientes da geração F

1
 do grupo Festi-

val, da empresa Sakata®, de grande
aceitação no mercado, sendo Cherry e

Golden Yellow, pertencentes à série
Dark Eyes (centro escuro), e Salmon
Rose e Orange, pertencentes à série
Light Eyes (centro claro).

As soluções nutritivas constaram de
uma referência padrão para gérbera de
vaso, 100%, utilizada pela empresa
Steltenpool, e uma diluição em 50% da
mesma. A composição da solução 100%,
em mg dm-³, foi: 142,0 NO

3
-; 101,5

NH
4
+; 105,0 K; 25,2 P; 51,3 Ca; 6,3 Mg;

28,0 S; 0,2 B; 0,3 Cu; 3,9 Fe; 1,4 Mn;
0,1 Mo e 0,3 Zn, no período vegetativo.
Estas foram reformuladas quando a
planta entrou na fase reprodutiva, aos
41 dias após a aclimatação (DAA), de-
vido à mudança na demanda da cultura,
tendo a seguinte composição em mg dm-³:
110,3 NO

3
-, 66,8 NH

4
+; 285,0 K; 56,6

P; 26,3 Ca; 17,18 Mg; 76 S; 0,4 B; 0,4
Cu; 4,4 Fe; 1,7 Mn; 0,1 Mo e 0,5 Zn.
Para a solução 50%, a quantidade dos
nutrientes foi reduzida pela metade, em
ambos os períodos.

As condutividades elétricas no pe-
ríodo vegetativo correspondentes às so-
luções 50% e 100% foram, respectiva-
mente: 0,92 e 1,76 dS m-1. No período
reprodutivo, passaram para 1,07 e 2,04
dS m-1. O pH das soluções nutritivas foi
ajustado para 5,0 no momento de pre-
paro da solução, com adição de ácido
fosfórico (52% P

2
O

5
), em ambos os pe-

ríodos. As soluções preparadas foram
estocadas em recipientes com capacida-
de de 90 L.

Para a instalação do experimento
foram utilizadas mudas de Gerbera
jamesonii, para cultivo em vaso, com
tratamento prévio de aclimatação, du-
rante 30 dias. As plantas foram
conduzidas em vasos número 15 (15 cm
de diâmetro e 11,5 cm de altura, com
volume de 1,3 L), preenchidos com
substrato composto de 70% de casca de
pinus fina e 30% de terra de subsolo.

Os nutrientes foram fornecidos às
plantas por meio da fertirrigação, apli-
cada manualmente, uma vez ao dia. A
lâmina de irrigação correspondeu à
quantidade de água requerida, a fim de
elevar a umidade do substrato contido
no vaso ao valor correspondente à con-
dição de máxima retenção (Fanela et al.,
2006). A quantidade média de solução
nutritiva fornecida às cultivares Golden
Yellow e Orange foi de 100 mL vaso-1

dia-1 nos períodos vegetativo e
reprodutivo, e de 100 mL vaso-1 dia-1 no
período vegetativo e 150 mL vaso-1 dia-1

no período reprodutivo para Cherry e
Salmon Rose. Assim, as duas primeiras
cultivares receberam ao longo do ciclo
5,2 L de solução vaso-1 e as demais 5,9
L vaso-1. Esta variação ocorreu devido
às diferentes necessidades hídricas das
cultivares.

A determinação do teor e acúmulo
dos macronutrientes foi realizada ao fi-
nal dos períodos vegetativo e
reprodutivo. As plantas foram cortadas
rente ao substrato, lavadas e postas para
secar em estufa de ventilação forçada a
65ºC por um período médio de 48 ho-
ras, até peso constante, seguido pela
moagem em moinho do tipo “Willey”.

A análise química do tecido vegetal
seguiu a metodologia recomendada por
Malavolta et al. (1997), para a determi-
nação de N, P, K, Ca, Mg e S.

Os dados foram submetidos à análi-
se de variância com teste F. As médias
foram comparadas pelo teste de Tukey
a 5% de probabilidade, quando os valo-
res foram significativos, com uso do
programa estatístico Sisvar. Procedeu-
se o desdobramento da interação entre
cultivares e soluções nutritivas quando
a análise de variância revelou efeito sig-
nificativo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As cultivares apresentaram compor-
tamentos diferenciados em relação aos
teores de nitrogênio (N). Aos 41 DAA,
Orange, sem diferir de Golden Yellow,
apresentou maior teor. No entanto, não
houve diferença significativa entre as cul-
tivares para o acúmulo de N (Tabela 1).
Possivelmente, houve efeito de concen-
tração deste nutriente nestas duas culti-
vares, pois seus valores de massa seca
foram inferiores às demais (Tabela 2).

Aos 62 DAA houve efeito da
interação, onde as cultivares responde-
ram de maneira diferenciada na solução
50%, tendo Golden Yellow apresenta-
do o maior valor, superando estatistica-
mente Salmon Rose (Tabelas 1 e 3).
Paradiso et al. (2003) ao avaliarem duas
cultivares de gérbera, Brittani e Golden
Serena, em dois níveis de solução nu-
tritiva de 1,6 e 2,4 dS m-1, não encontra-

Macronutrientes em cultivares de gérbera sob dois níveis de fertirrigação
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ram diferenças significativas entre elas
para a absorção deste nutriente, ao final
do período produtivo.

As plantas apresentaram maior teor
e acúmulo de N quando submetidas à
solução nutritiva 100%, exceto para

Golden Yellow, aos 62 DAA. Paradiso
et al. (2003), verificaram aumento na
absorção deste elemento quando subme-
tidas à solução com 2,4 dS m-1 em rela-
ção à solução com 1,6 dS m-1. Entretan-
to, Zheng et al. (2004) não observaram

diferenças no teor de N na aplicação via
subirrigação de soluções com 100, 50,
25 e 10% de concentração, e
condutividades elétricas de 1,7; 1,0; 0,5
e 0,2 dS m-1 respectivamente, indicando
resultados superiores aos apontados na
presente pesquisa, com uma média de
35 g kg-1.

Os valores de N obtidos, encontram-
se dentro ou pouco acima da faixa ade-
quada de 27 a 31 g kg-1, proposta por
Mercurio (2002). Valores inferiores fo-
ram registrados por Bellé (1998), de 18
a 26,3 g kg-1, e por Savvas & Gizas
(2002), de 21 g kg-1, em folhas novas
completamente expandidas.

Considerando o ciclo da gérbera,
nota-se que até os 41 DAA, metade da
quantidade de N havia sido incorpora-
da à planta e que num prazo de 21 dias
houve duplicação desta. Isto significa o
quanto a adubação nitrogenada na fase
reprodutiva é importante para a cultura,
especialmente pela quantidade total acu-
mulada ao final do ciclo.

Teores mais elevados de fósforo (P)

Tabela 1. Teor (g kg-1) e acúmulo (mg planta-1) dos macronutrientes em plantas de gérbera, obtidos aos 41 e 62 DAA. Botucatu, UNESP, 2006.

Valores seguidos pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. C*S: interação entre cultivares e soluções
nutritivas. NS: não significativo ao nível de 5% de probabilidade.*: significativo a 5% de probabilidade. **: significativo a 1% de probabi-
lidade. DAA: Dias após a aclimatação.

Tabela 2. Massa seca (g) em plantas de gérbera, obtida aos 41 e 62 DAA. Botucatu, UNESP, 2006.

Valores seguidos pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
C*S: interação entre cultivares e soluções nutritivas. NS: não significativo ao nível de 5%
de probabilidade.*: significativo a 5% de probabilidade. **: significativo a 1% de probabi-
lidade. DAA: Dias após a aclimatação.

F Ludwig et al
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foram observados em Golden Yellow,
aos 41 DAA, porém sem correspondên-
cia em termos de acúmulo (Tabela 1),
devido ao efeito de concentração. O
comportamento das cultivares, para o
teor de P, aos 62 DAA, variou com a
solução nutritiva, sendo que na solução
100%, os teores foram numericamente
maiores em Salmon Rose e menores em
Orange (Tabela 3). Paradiso et al. (2003)
não encontraram diferenças na absorção
deste elemento entre cultivares de
gérbera.

As cultivares responderam positiva-
mente quando submetidas à solução
100%, constatado pela elevação no teor
e acúmulo de P na parte aérea, exceto
para o teor de Golden Yellow e Orange,
aos 62 DAA. Resultados semelhantes
com aumento da concentração da solu-
ção nutritiva foram apontados por
Paradiso et al. (2003) e Zheng et al.
(2004), ambos para a cultura da gérbera.

Mercurio (2002) propõe o intervalo
de 1,9 a 3,5 g kg-1 de P como adequado
para o desenvolvimento de plantas de
gérbera. Considerando estes valores, a
cultivar Cherry e a média das cultivares
na solução 50%, no período vegetativo,
apresentaram valores inferiores, entre-
tanto, sem mostrar sintomas visuais de
deficiência. Esta variação possivelmente
se deve à não realização de análise no
período vegetativo pelo autor anterior-
mente citado, o qual pode ter obtido
valores inferiores. Teores entre 2,3 e 3,6
g kg-1 foram registrados por Bellé
(1998), e entre 2,3 a 2,7 g kg-1 por Savvas
& Gizas (2002) ambos ao final do pe-
ríodo produtivo da cultura da gérbera.

De forma mais intensa que o obser-
vado para o N, a quantidade de P acu-
mulada na planta triplicou nos últimos
21 dias, portanto a maior demanda coin-
cide com o terço final do ciclo da
gérbera.

Variações no teor e acúmulo de po-
tássio (K) foram apontadas ao longo do
período produtivo (Tabela 1). Essas va-
riações não foram encontradas por
Paradiso et al. (2003), nas cultivares de
gérbera, Brittani e Golden Serena.

O potássio é o nutriente exigido em
maiores quantidades para culturas per-
tencentes à família Asteraceae (Lunt &
Kofranek, 1958; Bellé, 1998; Savvas &
Gizas, 2002; Paradiso et al., 2003), re-

sultado esse confirmado também no pre-
sente trabalho. Verificaram-se acúmulos
superiores para o K, justificando a im-
portância do seu fornecimento, tanto no
período vegetativo, quanto no
reprodutivo, pois ambos apresentaram
incrementos semelhantes (44 e 56%,
respectivamente).

Os valores do teor de K também fo-
ram elevados, estando grande parte, um
pouco acima do proposto por Mercurio
(2002), de 30,6 a 36,4 g kg-1. Contudo,
não foram observados sintomas de
toxidez.

A elevação da concentração da so-
lução nutritiva não afetou a absorção
deste nutriente pela gérbera. Porém,
Zheng et al. (2004) verificaram acrés-
cimo no teor do mesmo, quando a solu-
ção nutritiva aumentou de 50% para
100%.

As respostas das cultivares depen-
deram das soluções, para o acúmulo de
cálcio (Ca) aos 41 DAA (Tabela 3).
Salmon Rose apresentou maior acúmulo
tanto na solução 50% quanto na 100%,
apesar de não diferir significativamen-
te de Cherry e Orange, na 50%.Também
apresentou maior acúmulo aos 62 DAA
(Tabela 1). Comportamento semelhan-
te foi observado para os teores aos 41
DAA. Lima & Haag (1989b) verifica-
ram em vários trabalhos que a concen-
tração de Ca na parte aérea de crisânte-
mo varia de acordo com a cultivar estu-
dada.

Os valores de teor e acúmulo de Ca
mostraram-se superiores quando as
plantas foram fertirrigadas com a solu-
ção 100%, exceto para o acúmulo aos
41 DAA, onde verificou-se que Cherry
e Orange apresentaram respostas simi-
lares para as duas soluções. Neste caso,
a demanda destas cultivares pode ter
sido atendida com 50% da solução, pois
mesmo com maiores quantidades de
nutrientes disponíveis na solução com-
pleta, estes não foram absorvidos.

O acúmulo de Ca apresentou
proporcionalidade nos dois períodos
analisados, indicando que este nutrien-
te deve ser fornecido igualmente durante
todo o ciclo, e não reduzi-lo pela meta-
de, conforme efetuado no presente tra-
balho.

As concentrações de Ca obtidas es-
tão abaixo do limite crítico proposto por
Mercurio (2002), de 16,6 g kg-1. Entre-
tanto, não foram observados sintomas
de deficiência. Lima & Haag (1989a)
verificaram estes sintomas quando os
teores no tecido vegetal foram de 4,6 g
kg-1, para o crisântemo cultivar Golden
Polaris. Bellé (1998) encontrou valores
de 11 a 13 g kg-1, enquanto Savvas &
Gizas (2002) observaram uma média de
7 g kg-1. Estas variações podem estar
relacionadas ao estudo de cultivares di-
ferentes nestes trabalhos, com deman-
das variadas. Porém, não se descarta a
possibilidade do K, cuja concentração
está acima do recomendado por alguns

Tabela 3. Interação entre cultivar e solução, para o teor de N, P e S (g kg-1) aos 62 DAA e
para o acúmulo de Ca (mg planta-1) aos 41 DAA. Botucatu, UNESP. 2006.

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%, sendo
minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, entre teores e acúmulo de cada nutriente.

Macronutrientes em cultivares de gérbera sob dois níveis de fertirrigação



72 Hortic. bras., v. 26, n. 1, jan.-mar. 2008

autores, estar afetando negativamente a
absorção de Ca.

O efeito da interação negativa entre
nutrientes é bastante conhecido na lite-
ratura, pois, segundo Malavolta (1980)
o excesso de potássio e/ou magnésio
(Mg) pode induzir a deficiência de cál-
cio, pela inibição competitiva entre os
mesmos. Esta observação é confirmada
ao analisar o coeficiente de correlação
entre os teores de K e Ca (r²= -0,81 e
-0,11, no período vegetativo e
reprodutivo, respectivamente), indican-
do diminuição da absorção de Ca com o
aumento do K. Casarini (2004) consta-
tou essa tendência em folhas de rosa.
Correlação negativa também foi obser-
vada entre K e Mg (r²= -0,78 no perío-
do vegetativo e -0,48, no reprodutivo).
No entanto, entre Ca e Mg, esta corre-
lação foi positiva (r²= 0,98 e 0,77).

Salmon Rose apresentou maior teor
de Mg, tanto aos 41 quanto aos 62 DAA,
sendo verificado também o mesmo re-
sultado para o acúmulo. Orange teve
menor taxa de acúmulo deste nutriente,
aos 62 DAA (Tabela 1).

Ao final do ciclo de produção (62
DAA) verificou-se acentuado aumento
nos valores de acúmulo de Mg, demons-
trando a importância deste nutriente,
especialmente nos últimos 21 dias.

A solução 100% contribuiu para o
aumento do teor de Mg na parte aérea
de plantas de gérbera, na qual os valo-
res ficaram acima do limite crítico infe-
rior proposto por Mercurio (2002) de 3,0
g kg-1, o mesmo não ocorrendo para a
solução 50%. Valores próximos aos ob-
tidos no presente trabalho foram
registrados por Savvas & Gizas (2002).
Contudo, Zheng et al. (2004) encontra-
ram valores superiores, de 7 g kg-1, em
média.

Teores mais elevados de enxofre (S),
aos 41 DAA, foram registrados em
Orange sem diferir de Salmon Rose (Ta-
bela 1), o mesmo ocorrendo com o
acúmulo nesta data. Já aos 62 DAA, o
comportamento das cultivares para os
teores dependeu da solução nutritiva,
tendo Golden Yellow menor teor na so-
lução 50% e Salmon Rose maior teor
na 100% (Tabela 3).

Respostas diferenciadas foram en-
contradas em relação às soluções nutri-
tivas. Aos 41 DAA, as cultivares res-
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ponderam com aumento no teor e
acúmulo de S com a solução 100%. No
entanto, aos 62 DAA, Cherry e Orange
tiveram teores mais elevados deste ele-
mento quando fertirrigadas com a solu-
ção 50%, e as demais cultivares não
mostraram diferença. Verifica-se desse
modo, que no período reprodutivo, me-
tade da solução é suficiente para aten-
der à demanda de todas as cultivares
estudadas.

Sintomas de deficiência de S em
plantas de crisântemo cultivar Golden
Polaris, foram verificados por Lima &
Haag (1989a) quando sua concentração
no tecido foliar atingiu 1 g kg-1, teores
esses inferiores aos obtidos no presente
experimento.

Semelhante ao verificado para o P, a
quantidade de S acumulada triplicou no
terço final, verificando-se assim, que
este elemento tem importância funda-
mental no período reprodutivo. Apenas
estes dois nutrientes não apresentaram
efeito da diluição aos 62 DAA,
verificada pelo aumento nos seus teo-
res (Tabela 1) com o acréscimo da mas-
sa seca (Tabela 2), confirmando a ne-
cessidade destes, nos últimos 21 dias de
ciclo da cultura da gérbera.

Com base nos resultados obtidos,
conclui-se que a demanda dos
macronutrientes é diferenciada entre as
cultivares de gérbera, sendo desse modo,
necessário que recebam manejo indivi-
dualizado, para a expressão de seus po-
tenciais genéticos. A concentração de
nutrientes na solução apresentou um
efeito marcante no teor e acúmulo de
N, P, Ca, Mg e S na planta. Os maiores
acúmulos dos macronutrientes foram
registrados no terço final do ciclo de
produção, de maneira mais acentuada
para o fósforo e o enxofre, apresentan-
do ao final do período produtivo, a se-
guinte ordem de absorção:
K>N>Ca>Mg>P>S (415, 327, 33, 32,
20 mg planta-1).
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A beterraba (Beta vulgaris L.) apre-
senta elevado consumo no mundo,

ocupando lugar de destaque entre as hor-
taliças, principalmente pelo seu valor nu-
tritivo para o organismo humano, sendo
fonte de sódio, ferro e vitamina A
(Ferreira & Tivelli, 1989). A beterraba é
uma hortaliça de clima frio e plenamen-
te adaptada a regiões onde o inverno se
caracteriza por um longo período livre
de temperatura e umidade extremas. O

COSTA RNT; VASCONCELOS JP; SILVA LA; NESS RLL. 2008. Interferência do excesso de água no solo e componentes de produção em beterraba.
Horticultura Brasileira 26: 074-077.
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desenvolvimento recente de cultivares
mais adaptadas às condições de verão,
como por exemplo a cultivar “Itapuã 202
de Verão”, têm contribuído para um gran-
de aumento na produção nacional desta
hortaliça, antes julgada imprópria para o
cultivo comercial no Brasil nas épocas
mais quentes, exceto em regiões de ele-
vadas altitudes (ISLA, 2002).

No Estado do Ceará, as várzeas do
Baixo Jaguaribe apresentam um grande

potencial de solos propícios ao cultivo
de beterraba, tanto no aspecto de área
disponível, quanto de fertilidade de solo.
Dessa forma, informações de
suscetibilidade por excesso de água, as-
sumem importância como ferramenta
para o cálculo do espaçamento entre
drenos e para a determinação do calen-
dário de cultivo. A drenagem torna-se
necessária para a produção de beterra-
ba nos solos de várzeas para evitar o

RESUMO
O experimento, realizado no Laboratório de Hidráulica e Irriga-

ção da UFC, em Fortaleza, de julho a setembro de 2002, utilizou
tanques de drenagem de nível freático constante para verificar a re-
lação existente entre o Índice Diário de Estresse (IDS) e componen-
tes de produção em beterraba, cultivar Early Wonder. O delinea-
mento experimental foi inteiramente casualizado, com cinco trata-
mentos (0; 120; 180; 240 e 300 cm de soma de excesso de água no
solo (SEW

30
)), quatro repetições e parcelas de 48 plantas úteis. O

coeficiente de suscetibilidade da cultura (SC) ao encharcamento foi
calculado para o primeiro, segundo e terceiro estádios de desenvol-
vimento, submetendo-se as plantas a um encharcamento de quatro
dias de duração com lençol freático à profundidade de 0,10 m, em
cada um desses estádios. Avaliou-se o diâmetro médio do hipocótilo
(DM), o comprimento da maior folha (CMF) e a produtividade (PT).
Somente DM apresentou variação significativa em função do ex-
cesso de água, passando de 5,51 quando não houve estresse para
4,71 quando o estresse foi aplicado no último estádio de desenvolvi-
mento. Os valores obtidos para SC para o primeiro, segundo e ter-
ceiro estádios de crescimento foram de 0,10; 0,16 e 0,28, respecti-
vamente. O produto do valor ponderado de SC (0,17) juntamente
com os respectivos valores de SEW

30
 (0; 120; 180; 240 e 300 cm)

permitiu calcular, para cada tratamento, os valores de índice diário
de estresse (IDS), de 0; 20,4; 30,6; 40,8 e 51,0, respectivamente.
Somente o tratamento com maior nível de estresse (lençol freático a
5 cm de profundidade) diferiu estatisticamente (p<0,05) da testemu-
nha sem estresse: DM passou de 5,51 na testemunha para 4,00; CMF
foi reduzido 43,35 para 26,10 e; a produtividade caiu de 40,4 para
15,8 t ha-1). A estimativa de IDS que produziu os maiores valores
para produtividade (41,8 t ha-1) foi de 12,8 cm, obtida através de
regressão quadrática (r2 = 0,87).

Palavras-chave: Beta vulgaris L., índice diário de estresse, soma
do excesso de água.

ABSTRACT
Effect of excess of water on sugarbeet yield components

The experiment was conducted in a laboratory at the Federal
University of Ceara, in Fortaleza, Ceara State, Brazil, from July to
September 2002. Constant water table depth drainage tanks were
used to study the relationship between the Stress Daily Index (SDI)
and sugarbeet yield (cultivar Early Wonder). The experimental design
was completely randomized with five treatments in four replications
using 48-useful plant plots. Treatments consisted of 0; 120; 180;
240 and 300 cm as the total of excess water (SEW

30
). The crop

flooding susceptibility coefficient (SC) was calculated for the first,
second and third development stage. Plants were submitted to a four-
day flooding period by raising the water depth up to 0.10 m, at each
stage. The root mean diameter (DM) was evaluated as well as the
length of the largest leaf (CMF) and the productivity (PT). Only
DM presented significant variation as a result of soil water excess,
varying from 5.51 without stress to 4.71 when the stress was applied
at the last stage. The values of SC obtained for the first, the second
and the third development stages were 0.10, 0.16 and 0.28,
respectively. The weighted value of SC (0.17) associated with the
respective values of SEW (0; 120; 180; 240 and 300 cm) allowed us
to calculate values of stress daily index (SDI), for each treatment: 0;
20.4; 30.6; 40.8 and 51.0, respectively. Only the treatment with
highest stress level treatment (water table at 5 cm) presented statistical
difference (p<0.05). DM varied from 5.51 to 4.00, while CMF was
reduced from 43.35 to 26.10, and the productivity dropped from
40.4 to 15.8 t.ha-1. The estimate of SDI that produced the highest
value of productivity (41.8 t ha-1) was 12.8 cm, based on quadratic
regression (r2 = 0.87).

Keywords: Beta vulgaris L., stress day index, sum excess water.

(Recebido para publicação em 17 de dezembro de 2006; aceito em 22 de fevereiro de 2008)



75Hortic. bras., v. 26, n. 1, jan.-mar. 2008

encharcamento na superfície do solo,
quando o lençol freático atinge a zona
radicular do cultivo. Conforme Bouwer
(1974), uma das maiores limitações aos
projetos de drenagem tem sido a ausên-
cia de coeficientes que representem os
requerimentos de drenagem das diver-
sas culturas sob condições locais. O
SEW

30
 (somatório dos excedentes de

água acima de 0,30 m de profundidade)
e o IDS (índice diário de estresse) têm
sido utilizados para relacionar a redu-
ção na produtividade com a ocorrência
de flutuação do lençol freático acima de
um nível crítico. Este trabalho teve por
objetivo determinar as relações existen-
tes entre os índices SEW

30
 e IDS e com-

ponentes de produção em beterraba.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado de ju-
lho a setembro de 2002 no Laboratório
de Hidráulica e Irrigação da Universi-
dade Federal do Ceará, em um conjun-
to de oito tanques de drenagem, tendo
cada tanque as dimensões: 1,5 m de lar-
gura x 2,0 m de comprimento x 1,5 m
de profundidade. Os tanques são dota-
dos de sistema de drenagem interna e
abastecimento de água individual por
meio de um reservatório elevado situa-
do ao lado dos mesmos, contendo um
sistema de bóia para regular a altura
máxima da água no reservatório.

O delineamento experimental utili-
zado foi inteiramente casualizado, com
cinco tratamentos e quatro repetições.
Os tratamentos consistiram em cinco
profundidades do lençol freático em re-
lação à superfície do solo, posicionadas
a intervalos de dez dias e com duração
de três dias. A unidade experimental foi
constituída por quatro fileiras centrais
de plantio em cada um dos tanques, des-
prezando-se as duas fileiras junto às
bordas e a primeira e a última planta de
cada fileira, permanecendo, portanto, 12
plantas por fileira, e 48 plantas úteis por
unidade experimental. O solo utilizado
como substrato nos tanques de drena-
gem foi do tipo luvissolo.

Os tratamentos foram assim consti-
tuídos: 1) SEW

30
 = 0 cm (lençol freático

a 30 cm da superfície do solo); 2) SEW
30

= 120 cm (lençol freático a 20 cm da
superfície do solo); 3) SEW

30
 = 180 cm

(lençol freático a 15 cm da superfície
do solo), 4) SEW

30
 = 240 cm (lençol

freático a 10 cm da superfície do solo),
5) SEW

30 
= 300 cm (lençol freático a 5

cm da superfície do solo). Os tratamen-
tos consistiram em quatro elevações do
lençol freático, realizadas de dez em dez
dias e com duração de três dias.

Os valores de SEW
30

, acima mencio-
nados, foram determinados com a utili-
zação da seguinte equação:

, em que:

SEW
P
= somatório dos excedentes de

água acima da profundidade p, em cm;
P= profundidade crítica do lençol
freático, cm; Xj= profundidade do len-
çol freático durante o dia j, cm; m= nú-
mero de dias da estação de crescimen-
to.

Adaptou-se um tubo de PVC
soldável de 25 mm de diâmetro junto à
parte externa de cada um dos tanques,
com sistema de comunicação com o in-
terior dos mesmos através de sua base.
Em cinco tanques de drenagem, colo-
caram-se saídas de água a 5; 10; 15; 20
e 30 cm de profundidade em relação ao
nível do solo nos respectivos tanques,
com a finalidade de obter as condições
necessárias para aplicar os tratamentos.
Nos outros três tanques de drenagem,
as saídas de água foram colocadas a 10
cm de profundidade, para a determina-
ção dos coeficientes de suscetibilidade
da cultura no primeiro, segundo e ter-
ceiro estádios de desenvolvimento.

As elevações e rebaixamentos dos
níveis freáticos foram realizados abrin-
do-se o registro de cada tanque até o
nível freático atingir a profundidade de
30 cm para todos os tratamentos, com
acompanhamento simultâneo através de
um poço de observação localizado no
interior de cada tanque. Ao iniciar os
tratamentos para elevação de níveis
freáticos às profundidades de 5; 10; 15
e 20 cm, abriam-se os registros dos res-
pectivos tanques, fechavam-se as saídas
de água a 30 cm de profundidade e
acompanhava-se a subida do nível
freático até que ocorresse drenagem de
água pelos tubos de saída. Simultanea-
mente realizava-se acompanhamento do
nível do lençol freático através de um
poço de observação. Durante os três dias

de duração de cada tratamento os níveis
freáticos eram monitorados ao longo do
dia com o propósito de restabelecer o
nível freático quando necessário.

Para determinação do fator de
suscetibilidade ao excesso de água, os
estádios de desenvolvimento da cultura
foram assim considerados: estádio I= da
germinação até o início da formação da
“raiz” (hipocótilo) e aproximadamente
15% de cobertura do solo; 30 dias (de
17/07 a 15/08), estádio II= final do está-
dio I até a formação completa do
hipocótilo e aproximadamente 90% de
cobertura do solo: 24 dias (de 16/08 a
08/09) e estádio III= final do estádio II
até a colheita: 21 dias (de 09 a 29/09),
totalizando um ciclo de 81 dias. No cál-
culo do coeficiente de suscetibilidade em
cada estádio de crescimento, utilizaram-
se três tanques, onde a cultura foi sub-
metida ao encharcamento da zona
radicular. Durante quatro dias o lençol
foi mantido a 0,10 m de profundidade em
cada um dos três estádios de crescimen-
to. Ao final dos quatro dias, o lençol era
rebaixado para o nível de 0,30 m de pro-
fundidade. O fator de suscetibilidade da
cultura em cada estádio de crescimento
foi determinado em função das produti-
vidades, sem estresse (testemunha) e com
estresse imposto em cada um dos está-
dios, utilizando-se a equação:

, sendo:

Y
O
= produtividade da cultura sem

estresse; Y
i
= produtividade da cultura

sob condições de estresse no estádio i.

A semeadura foi realizada manual-
mente no local definitivo em 10/07/02,
em sulcos com profundidade de 1-2 cm.
Entre as linhas, o espaçamento foi de
0,20 m, orientado no menor comprimen-
to do tanque, em um total de seis por
unidade experimental. Utilizou-se a cul-
tivar Early Wonder, uma das mais culti-
vadas no Nordeste brasileiro. A aduba-
ção de plantio constou de 20 L de ester-
co bovino curtido, 60 g de sulfato de
amônia, 360 g de superfosfato simples
e 40 g de cloreto de potássio em cada
tanque de 3,0 m², em conformidade com
a análise de solo.

A emergência teve inicio três dias
após a semeadura. Durante este período

Interferência do excesso de água no solo e componentes de produção em beterraba
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foram realizadas, diariamente, duas ir-
rigações com a finalidade de manter o
solo úmido, de modo a evitar a forma-
ção de crostas na superfície que pode-
riam comprometer a germinação e a
emergência das plântulas. O desbaste
teve início 12 dias após a semeadura,
quando aproximadamente 80% das
plantas se encontravam com dois pares
de folhas definitivas e teve continuida-
de por vários dias até obter-se um
espaçamento de 0,10 m entre plantas.
Neste período realizou-se, também, o
replantio. A primeira adubação em co-
bertura foi realizada 21 dias após a se-
meadura, utilizando 33 g m-2 de área
plantada de sulfato de amônia. A segun-
da aplicação em cobertura ocorreu 25
dias após, à base de 22 e 5 g m-2 de área
plantada de respectivamente sulfato de
amônia e cloreto de potássio por metro
quadrado. O controle de ervas daninhas
foi realizado de forma manual e diaria-
mente sempre que necessário. A dife-
renciação entre tratamentos teve início
30 dias após a semeadura.

O controle de pragas foi realizado
mediante uma aplicação de abamectin, na
dose 1cc L-1 de água de produto comer-
cial. Foi feita também uma aplicação de
Metamidofós, na mesma dose. Ambos os
produtos foram aplicados via água de ir-
rigação. O controle de fungos causadores
do tombamento foi realizado com uma
única aplicação do fungicida Benomil na
dose de 0,6 g m-2 de produto comercial,
diluído e aplicado via água de irrigação
aos sete dias após a semeadura.

A colheita foi realizada manualmen-
te, 12 dias após o término da aplicação
dos tratamentos, quando a cultura apre-
sentou ponto ideal de colheita. As plan-
tas colhidas em cada unidade experi-
mental foram acondicionadas em sacos
plásticos, devidamente etiquetadas e
conduzidas imediatamente às dependên-
cias do laboratório, sendo lavadas ma-
nualmente em água corrente. Após a
operação de lavagem, a parte aérea foi
cortada rente à parte superior do
hipocótilo. Foram cortadas também a
raiz pivotante e as radicelas. Em segui-
da, mediu-se o comprimento da maior
folha. A massa seca das raízes e da par-
te aérea foi obtida pelo método da seca-
gem a 65oC até peso constante, em es-
tufa de circulação de ar forçada. Após a

secagem, as raízes foram pesadas em
balança de precisão de 0,01 g, para de-
terminar a produção total corresponden-
te aos diferentes tratamentos.

Analisaram-se a produtividade, o
diâmetro do hipocótilo e o comprimen-
to da maior folha. No cálculo da produ-
tividade levou-se em consideração o
número de falhas da parcela experimen-
tal, sendo realizada a correção do peso
de campo conforme metodologia pro-
posta por Zuber (1942), de acordo com
a expressão:

, sendo:

PCC= peso de campo corrigido (g);
PC= peso de campo (g); T= número to-
tal de plantas por subparcela, na área
útil; F= número de plantas perdidas por
subparcela, na área útil.

Os dados obtidos foram tratados es-
tatisticamente, utilizando-se análise de
regressão para determinar a relação en-
tre o índice diário de estresse (IDS) e os
componentes de produção. O IDS é o
resultado do produto entre o SEW e o
fator de sensibilidade da cultura ao ex-
cesso de água (SC) para cada estádio de
desenvolvimento da cultura. Neste caso
os coeficientes de regressão foram tes-
tados a 5% de probabilidade pelo teste
F e, o rendimento total, no caso do fator
de suscetibilidade para cada estádio da
cultura (SC), utilizando-se o teste de
Tukey, a 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O comprimento da maior folha e a
produtividade não apresentaram diferen-
ça estatística significativa pelo estresse

de excesso de água imposto à cultura
nos três estádios de desenvolvimento
(Tabela 1). Já o diâmetro médio das
raízes apresentou decréscimo à medida
que o estresse por excesso de água era
aplicado em plantas com estádio de de-
senvolvimento mais avançado. Estes
decréscimos foram estatisticamente sig-
nificativos em nível de 0,03% de pro-
babilidade. No 3º estádio, o diâmetro
médio das raízes submetidas ao exces-
so de água foi significativamente me-
nor que no tratamento testemunha.

Os valores obtidos para o fator de
suscetibilidade (SC) para o primeiro,
segundo e terceiro estádios de cresci-
mento foram de 0,10; 0,16 e 0,28, res-
pectivamente. Para os tratamentos, uti-
lizou-se um fator de suscetibilidade (SC)
ponderado em função da duração de
cada estádio (0,17) para o cálculo dos
índices diários de estresse. A cultura
demonstrou ser mais sensível ao
encharcamento no terceiro estádio, se
comparado ao primeiro e ao segundo
estádios de desenvolvimento. A queda
de rendimento no terceiro estádio em
relação ao tratamento sem nível de
estresse, embora não significativa foi da
ordem de 27,2%.

O produto do valor ponderado de SC
(0,17) juntamente com os respectivos
valores de SEW

30
 (0; 120; 180; 240 e

300 cm) permitiu calcular, para cada tra-
tamento, os valores de índice diário de
estresse (IDS), de 0; 20,4; 30,6; 40,8 e
51,0, respectivamente. As análises rela-
tivas ao teste de Tukey indicaram que,
somente, o tratamento com maior nível
de estresse diferiu estatisticamente ao
nível de significância de 5%, se compa-
rado ao tratamento testemunha. Tal fato

RNT Costa et al.

Tabela 1. Diâmetro médio de raízes, comprimento da maior folha e produtividade de beter-
raba em função do estresse por excesso de água em cada estádio de desenvolvimento da
cultura (average root diameter, length of largest leaf and yield of sugarbeet as a function of
water excess in each crop development stage). Fortaleza, UFC, 2002.

Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem significativamente entre si, Tukey 5%
(means followed by the same letter in the columns did not differ from each other, Tukey 5%)
1DM = diâmetro médio das raízes (average root diameter); 2CMF = comprimento da maior
folha (longest leaf lenght); 3PT = produtividade (yield).
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sugere alto grau de resistência dos com-
ponentes de produção analisadas na cul-
tura aos níveis de estresse impostos no
experimento. Porém, o nível de estresse
imposto pelo tratamento T

5
= 300 cm,

com o lençol freático a 5 cm de profun-
didade da superfície, reduziu de forma
significativa os valores médios das va-
riáveis-resposta diâmetro médio das
raízes, comprimento da maior folha e
produtividade, face a redução no volu-
me de solo com poros drenados explo-
rado pelas plantas (Tabela 2).

Ao longo do ciclo da cultura não foi
observada diferença na coloração, no
formato e no comprimento da folhagem,
exceto para o tratamento SEW

30
= 300

cm que apresentou uma folhagem pe-
quena e de coloração um pouco amare-
lada, por ter sido submetido ao maior
estresse hídrico. Ao se comparar o ní-
vel de rendimento do tratamento com
maior estresse por excesso de água e o
tratamento testemunha, verifica-se uma
queda no rendimento de 61%. De acor-
do com Sieben (1964), citado por
Bengtson et al. (1984), a produtividade
da maioria das culturas começa a decres-
cer quando os valores de SEW

30
 situam-

se entre 1,00 e 2,00 m. Os rendimentos
obtidos com a cultura da beterraba de-
monstraram, no entanto, que embora
tenham apresentado quedas com o in-
cremento do nível de estresse, tais de-
créscimos ainda se mostraram inferio-
res a 20% quando o SEW

30
 foi inferior

a 0,24 m. Tendo em vista que o rendi-
mento da cultura é a variável mais im-
portante dentre todas as analisadas, alia-
do ao fato de o IDS também ser uma
variável quantitativa, foram realizadas
análises de regressão para verificar a
relação entre essas duas variáveis.

Dentre os modelos avaliados (linear,
potencial e polinomial), a função
quadrática foi a que melhor se ajustou,
apresentando o maior coeficiente de
determinação (r2 = 0,87), a maior
significância no teste F e a menor per-
centagem de erro ao aceitar-se este mo-
delo para explicar o comportamento
entre referidas variáveis. Em base a re-
lação funcional de melhor ajuste entre a
produtividade e o índice diário de
estresse (IDS), tem-se uma produtivida-
de máxima estimada de 41,8 t ha-1, obti-
da com um IDS de 12,8 cm (Figura 1).

Considerando o nível de estresse de ex-
cesso de água utilizado no estudo, a be-
terraba demonstrou ser mais sensível ao
encharcamento no terceiro estádio, se
comparado ao primeiro e segundo está-
dios de desenvolvimento. A queda de
rendimento no terceiro estádio, se com-
parado ao tratamento sem nível de
estresse foi da ordem de 27,2%.
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O período de comercialização de ce-
bola é limitado pela alta

perecebilidade que os bulbos apresentam.
Dessa forma, o processo de industriali-
zação dos bulbos surge como opção para
minimizar as perdas pós-colheita daque-
les que não são comercializados a tem-
po. No Brasil, embora ainda modesta, a
industrialização de cebola já é praticada,
sendo encontrados produtos como picles,
pó ou flocos, dentre outros. Embora o
país disponha de cultivares nacionais ade-
quadas ao processamento como, por

NASCIMENTO WM; FREITAS RA. 2008. Qualidade fisiológica de sementes de cebola em função do estádio de maturação das umbelas. Horticultura
Brasileira 26: 078-082.

Qualidade fisiológica de sementes de cebola em função do estádio de
maturação das umbelas
Warley M Nascimento; Raquel A de Freitas
Embrapa Hortaliças, C. postal 218, 70359-970 Brasília-DF; wmn@cnph.embrapa.br

exemplo, a cultivar Beta Cristal, desen-
volvida pela Embrapa Hortaliças, desti-
nada a picles, ainda há carência de infor-
mações sobre o sistema de produção de
sementes dessas cultivares.

As sementes atingem a máxima qua-
lidade por ocasião da maturidade fisio-
lógica. A partir desse ponto, inicia-se o
processo de deterioração, caracterizado
pela queda progressiva e irreversível da
qualidade (Delouche & Baskin, 1973).
Os efeitos da maturidade sobre a quali-
dade das sementes são mais evidentes

em espécies que apresentam irregulari-
dade na abertura das flores, como ocor-
re em cebola; por causa disso, sementes
de diferentes estádios de desenvolvi-
mento estão presentes na mesma plan-
ta. Assim, a colheita antecipada pode
comprometer principalmente a qualida-
de, devido à ocorrência de sementes
imaturas (Melo & Ribeiro, 1990). Por
outro lado, o atraso, além de expor as
sementes às intempéries climáticas por
um período maior, pode promover per-
das significativas pela deiscência.

RESUMO
O trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do estádio de

maturação da umbela e da presença ou ausência de hastes sobre o
potencial fisiológico das sementes. Foi utilizada a cultivar Beta Cris-
tal, destinada à produção de picles. Por ocasião da abertura dos bo-
tões florais, foram selecionadas e identificadas, ao acaso, 200 umbelas
com cerca de 70% de flores abertas. O experimento foi conduzido
no delineamento inteiramente casualizado, em fatorial 2 x 5,
correspondendo a dois comprimentos de haste floral (0 e 30 cm) e
cinco épocas de colheita (cápsulas fechadas e 10% de sementes com
tegumento preto; cápsulas fechadas e 90% de sementes com
tegumento preto; cápsulas fechadas e 100% de sementes com
tegumento preto; 10% de cápsulas abertas e 30% de cápsulas aber-
tas), com intervalo semanal entre as colheitas. As sementes atingi-
ram o grau de umidade mais adequado entre a terceira e quarta co-
lheitas. Foi também até a quarta colheita que se verificou um acrés-
cimo na massa das sementes (1000 sementes = 3,78 g). A colheita
das umbelas com haste promoveu aumento na massa das sementes
apenas até a segunda colheita, sendo prejudicial na terceira e não
influenciando a partir de então. As sementes oriundas das três últi-
mas colheitas apresentaram maior potencial germinativo, superior a
88% e maior vigor, superior a 52%, independente das umbelas te-
rem sido colhidas com ou sem haste. No teste de envelhecimento
acelerado, sementes provenientes das duas últimas colheitas apre-
sentaram maior vigor (superior a 90%), não havendo forte influên-
cia da presença da haste floral. A emergência das plântulas em casa-
de-vegetação também foi superior (acima de 90%) para sementes
provenientes das duas últimas colheitas, independente da presença
da haste floral. Conclui-se portanto que a época mais indicada para
a colheita de sementes da cebola, cultivar Beta Cristal, foi quando
10% das cápsulas estavam abertas, não havendo benefício da pre-
sença da haste floral.

Palavras-chave: Allium cepa, germinação, vigor, estabelecimento
de plântulas.

ABSTRACT
Onion physiological seed quality in response to umbel

maturation

The effect of maturation of umbels with and without floral stems
was evaluated in this research. The ‘Beta Cristal’ cultivar, destined
for pickle production, was used in this study. By the time of floral
button opening, 200 umbels with about 70% of open flowers were
selected and labeled at random. The experiment was conducted in a
completely randomized design arranged using a factorial scheme 2
x 5: two lengths of floral stem (0 and 30 cm) and five harvesting
times (closed capsules and 10% of seeds with black tegument; closed
capsules and 90% of seeds with black tegument; closed capsules
and 100% of seeds with black tegument; 10% of open capsules and
30% of open capsules). Harvesting was performed at weekly
intervals. Seeds reached the most adequate moisture content between
the third and forth harvesting. Also, seed had the higher mass at the
forth harvesting (1000 seeds = 3.78 g). Umbel with floral stem
increased seed mass by the second harvesting. Seeds from the last
three harvesting had the higher germination (above 88%) and vigor
(above 52% in the first counting test); presence or absence of floral
stem did not affect seed germination. In accelerated aging test, seeds
from the last two harvestings had higher vigor (above 90%). Seedling
emergence was above 90% in seeds from the last two harvestings.
The best time for seed harvesting is when 10% of the capsules are
opened. At this time, no significant effect on the physiological seed
quality was observed between umbels with and without floral stem.

Keywords: Allium cepa, germination, vigor, stand establishment.

(Recebido para publicação em 11 de dezembro de 2006; aceito em 18 de fevereiro de 2008)
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Para reduzir as perdas das sementes
de cebola por dispersão, Silva et al.
(1980) recomendam realizar a colheita
das umbelas com hastes de 10 a 15 cm
de comprimento antes do completo ama-
durecimento das sementes. Nesse sen-
tido, Globerson et al. (1981) verifica-
ram que a secagem das sementes de ce-
bola nas umbelas ainda ligadas à haste
floral apresentaram germinação superior
quando comparadas àquelas que seca-
ram apenas nas cápsulas, separadas das
umbelas e hastes. Thomazelli et al.
(1993) também observaram que, fazen-
do-se a colheita antecipada das umbelas,
obtiveram sementes com elevado vigor
quando as hastes foram colhidas com 60
cm de comprimento.

Além da época e da forma de colhei-
ta, vários aspectos estão envolvidos no
controle da qualidade das sementes. A
determinação do potencial fisiológico
das sementes, por exemplo, é indispen-
sável em um programa de controle de
qualidade. Nesse sentido, Rodo & Mar-
cos Filho (2003), empregando diversos
testes de vigor, constataram que o teste
de envelhecimento acelerado com solu-
ção saturada de NaCl (41°C, 72 horas)
foi considerado eficiente para avaliação
do potencial fisiológico de sementes de
cebola, sendo indicado para utilização
em programas de controle de qualida-
de. Objetivou-se neste trabalho, avaliar
o efeito do estádio de maturação das
umbelas, colhidas com ou sem hastes,
sobre o potencial fisiológico de semen-
tes de cebola.

MATERIAL E MÉTODOS

O ensaio foi realizado em um cam-
po de produção de sementes da cebola,
cultivar Beta Cristal, na Embrapa Hor-
taliças, em Brasília, em 2004. O campo
de produção foi instalado com bulbos
vernalizados. Os tratos culturais reali-
zados seguiram as mesmas exigências
do cultivo da cebola (Filgueira, 2003).
Foi realizada irrigação por aspersão,
duas vezes por semana durante o desen-
volvimento vegetativo e, semanalmen-
te, após o florescimento.

Por ocasião da abertura dos botões
florais, cerca de 80 dias após o plantio
dos bulbos, 200 umbelas, com cerca de
70% de flores abertas, foram marcadas

ao acaso. Procurou-se identificar
umbelas que apresentassem o mesmo
estádio de desenvolvimento, sendo a
identificação feita pelo amarrio de fitas
coloridas no escapo floral. As colheitas
foram realizadas três, quatro, cinco, seis
e sete semanas após a marcação das
umbelas, ou seja, após a antese (SAA).
Foram observadas as seguintes caracte-
rísticas nas diferentes colheitas: 3 SAA
(cápsulas fechadas e 10% de sementes
com o tegumento preto); 4 SAA (cáp-
sulas fechadas e 90% de sementes com
o tegumento preto); 5 SAA (cápsulas
fechadas e 100% de sementes com o
tegumento preto); 6 SAA (10% de cáp-
sulas abertas e 100% de sementes com
o tegumento preto) e 7 SAA (30% de
cápsulas abertas e 100% de sementes
com o tegumento preto). Em cada épo-
ca, foram colhidas dez umbelas com 30
cm de haste e dez umbelas sem haste. O
experimento foi conduzido em um es-
quema de fatorial 5 x 2 (cinco épocas
de colheita e duas formas de colheita),
no delineamento inteiramente
casualizado, com quatro repetições.

Não ocorreram chuvas durante o
período de colheita das umbelas. Logo
após as colheitas, foram retiradas amos-
tras para determinação do grau de umi-
dade das sementes. Foi utilizado o mé-
todo da estufa a 105±3ºC, durante 24
horas, conforme as Regras para Análise
de Sementes (Brasil, 1992). As umbelas
foram colocadas em condições de am-
biente, por duas semanas, para secagem.
Após a secagem das umbelas, as semen-
tes foram beneficiadas manualmente e,
em seguida, foram colocadas em estufa
a 38ºC, por 24 horas, atingindo grau de
umidade em torno de 6%. As sementes
secas foram então submetidas aos se-
guintes testes: Massa de 1000 sementes
(efetuado de acordo com as descrições
das Regras para Análise de Sementes
(Brasil, 1992)); Germinação (conduzi-
do com quatro repetições de 50 semen-
tes distribuídas sobre duas folhas de
papel mata-borrão, umedecido com
água, na proporção de 2,5 vezes a mas-
sa do papel seco, e dispostas em caixas
plásticas tipo gerbox mantidas em
germinador a 20ºC. A avaliação da por-
centagem de plântulas normais foi rea-
lizada seis e doze dias após a instalação
do teste (Brasil, 1992)); Primeira con-

tagem (realizada juntamente com o tes-
te de germinação, contabilizando-se o
número de plântulas normais presentes
no sexto dia após o início do teste); En-
velhecimento acelerado (utilizou-se a
metodologia proposta pela AOSA
(1983) e descrita por Marcos-Filho
(1999). Foram distribuídos 3 gramas de
sementes sobre uma tela de alumínio
fixada em caixa plástica tipo gerbox,
contendo ao fundo 40 ml de solução
saturada de NaCl (40 g de NaCl em 100
ml de água), conforme proposto por
Jianhua & McDonald (1996). As caixas
contendo as sementes foram fechadas e
mantidas a 41°C, por 72 horas. Após
esse período, as sementes foram subme-
tidas ao teste de germinação. A avalia-
ção da porcentagem de plântulas nor-
mais foi realizada seis dias após a insta-
lação do teste. Foi determinado também
o grau de umidade das sementes após o
período de envelhecimento, visando à
avaliação da uniformidade das condi-
ções do teste). Emergência das plântulas
em casa-de-vegetação (foram utilizadas
quatro repetições de 25 sementes,
semeadas em bandejas multicelulares de
poliestireno expandido, contendo
substrato comercial. A avaliação foi rea-
lizada 15 dias após a semeadura).

Os dados não foram transformados
por terem atendido às pressuposições de
testes de normalidade e de
homogeneidade, sendo submetidos à
análise de variância. A comparação en-
tre a qualidade fisiológica das sementes
dos diferentes tratamentos foi efetuada
pelo teste de Tukey, a 5% de probabili-
dade, sendo que para a época de colhei-
ta foi aplicada a análise de regressão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Analisando-se o teor de água das
sementes nas diferentes épocas de co-
lheita observou-se redução na umidade
com a permanência das sementes no
campo. Essa redução se mostrou relati-
vamente lenta até a terceira época de
colheita, seguindo-se uma fase de rápi-
da desidratação das sementes. Segundo
Carvalho & Nakagawa (2000), ao atin-
girem a maturidade fisiológica, as se-
mentes ortodoxas, como é o caso da ce-
bola, se encontram, em média, com teor
de água dentro da faixa de 30 a 50%.

Qualidade fisiológica de sementes de cebola em função do estádio de maturação das umbelas
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Essa faixa ocorreu, neste estudo, apro-
ximadamente entre a terceira e quarta
época de colheita. Acosta et al. (1993)
afirmaram que as sementes de cebola
podem ser colhidas quando alcançam
grau de umidade entre 38 e 56%.

Verificou-se nítido acréscimo na
massa das sementes até a quarta época
de colheita (6 SAA) (Figura 1). A co-
lheita das umbelas com haste de 30 cm
promoveu aumento na massa das se-

mentes somente nas duas primeiras épo-
cas de colheita, sendo que na terceira,
ou seja, 5 SAA, mostrou-se prejudicial
e a partir desse ponto não influenciou a
massa das sementes (Tabela 1). De acor-
do com Ference (1983), uma das carac-
terísticas para indicar a melhor época de
colheita de sementes de cebola é a mas-
sa de 1000 sementes.

Os maiores valores de germinação
foram obtidos nas últimas épocas de

colheita, independente do método utili-
zado (Figura 1). As sementes oriundas
das colheitas com 5, 6 e 7 SAA não di-
feriram entre si e apresentaram poten-
cial germinativo superior ao das semen-
tes colhidas aos 3 e 4 SAA. Não houve
efeito do método de colheita na germi-
nação das sementes (Tabela 1). O teste
de germinação permite apenas identifi-
car diferenças acentuadas na qualidade
das sementes, como as que ocorreram
nas diferentes épocas de colheita. Ape-
sar desses resultados contrariarem os
encontrados por Globerson et al. (1981),
que observaram maior germinação para
sementes provenientes de umbelas co-
lhidas com haste, eles reforçam os obti-
dos por Reghin et al. (2004), que obser-
varam que a colheita das umbelas com
haste de 15 cm não apresentou efeito
sobre o potencial fisiológico (germina-
ção e vigor) das sementes de cebola.

As sementes oriundas de ambos os
métodos de colheita mostraram aumen-
to no vigor, apresentando respostas li-
neares e crescentes nos resultados de
primeira contagem ao longo do período
de colheita (Figura 1). À semelhança do
que ocorreu no teste de germinação,
observa-se que, pelos resultados de pri-
meira contagem, os valores obtidos para
as sementes oriundas da primeira e se-
gunda colheita mostraram vigor inferior
ao das sementes das demais épocas de
colheita (Tabela 1). Para Melo & Ribei-
ro (1990), a determinação do momento
da colheita influencia o rendimento e a
qualidade das sementes de cebola. Nes-
se sentido, a antecipação pode compro-
meter principalmente a qualidade das
sementes, devido à colheita daquelas
que ainda não completaram a maturida-
de fisiológica.

Sementes provenientes de umbelas
com haste floral apresentaram maior
vigor, avaliado pelo teste de primeira
contagem, somente para as duas primei-
ras épocas de colheita (Tabela 1). No
entanto, esse acréscimo não foi suficien-
temente elevado para atingir os valores
de vigor obtidos pelas sementes das três
últimas épocas de colheita. Reghin et al.
(2004) verificaram que colheita das
umbelas de cebola com haste de 15 cm
não apresentou efeito sobre o rendimen-
to e sobre o potencial fisiológico das
sementes. Os autores inferiram que a
ausência de resposta pode ser devido ao

Figura 1. Estimativa da massa de 1000 sementes (a), da germinação (b) e de plântulas
normais obtidas no teste de primeira contagem (c) de sementes de cebola, provenientes de
umbelas colhidas com e sem haste, em função da época de colheita. (Estimated seed mass
(a), germination (b) and normal seedlings obtained at the first counting test (c) from umbels
harvested with and without floral stem in response to harvesting timing). Brasília, Embrapa
Hortaliças, 2004.

WM Nascimento & RA Freitas
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comprimento da haste floral, apenas 15
cm, o que pode não ter sido suficiente
para promover mudança na qualidade
das sementes devido à pouca
translocação de assimilados da haste
para as sementes. No presente estudo, o
comprimento da haste floral (30 cm)
também pode ter sido insuficiente para
translocação de assimilados da haste
para as sementes. Thomazelli et al.
(1993) obtiveram sementes com eleva-
do vigor apenas com comprimento da
haste de 60 cm.

Houve resposta linear e crescente
nos resultados de envelhecimento ace-
lerado, em função das épocas de colhei-
ta, indicando aumento de vigor das se-
mentes com o avanço da época de co-
lheita. Verificou-se que as sementes
oriundas das colheitas com 3 e 4 SAA
apresentaram menor vigor em relação
às das demais épocas, sendo que o maior
vigor foi verificado para as sementes
provenientes das duas últimas colheitas
(Tabela 1). A presença da haste floral
na umbela beneficiou as sementes da
primeira época de colheita. No entanto,
essa forma de colheita provocou redu-
ção no vigor avaliado pelo teste de en-
velhecimento acelerado das sementes
colhidas com 7 SAA; o que foi, inclusi-
ve, estatisticamente inferior ao das se-
mentes provenientes de umbelas colhi-
das sem a haste floral. Thomazelli et al.
(1993) também verificaram decréscimo

Tabela 1. Massa de 1000 sementes, germinação, primeira contagem, envelhecimento acelerado e emergência das plântulas em casa-de-
vegetação de cebola, cultivar Beta Cristal, em função da época e do método de colheita das umbelas. (Mass of 100 seeds, germination, first
counting, accelerated aging test and seedling emergence in greenhouse of ‘Beta Cristal’ onion in response to umbel harvesting). Brasília,
Embrapa Hortaliças, 2004.

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha, dentro de cada teste, e minúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey, p<0,05.
1/3 SAA = cápsulas fechadas e 10% de sementes com o tegumento preto; 4 SAA = cápsulas fechadas e 90% de sementes com o tegumento
preto; 5 SAA = cápsulas fechadas e 100% de sementes com o tegumento preto; 6 SAA = 10% de cápsulas abertas e 100% de sementes com
o tegumento preto e; 7 SAA = 30% de cápsulas abertas e 100% de sementes com o tegumento preto. (Means followed by the same uppercase
letters within a row and lowercase letters within a column are not significantly different at p<0.05, according to Tukey´s test. 1/3 SAA =
closed capsules and 10% of seeds with black tegument; 4 SAA = closed capsules and 90% of seeds with black tegument; 5 SAA = closed
capsules and 100% of seeds with black tegument; 6 SAA = 10% of open capsules and 100% with black tegument; 7 SAA = 30% of open
capsules and 100% with black tegument).
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na qualidade de sementes de cebola co-
lhidas tardiamente. Segundo os autores,
o excesso de umidade da haste floral em
sementes maduras, dificulta a secagem,
que se processa mais lentamente. Pro-
vavelmente, essa demora favoreça a fer-
mentação ou mesmo a incidência even-
tual de fungos presentes nas hastes, o
que é prejudicial à qualidade das semen-
tes. No entanto, neste estudo, não foi
observada a presença de agentes
deterioradores. A maior variação entre
os tratamentos com relação ao grau de
umidade das sementes, verificado após
o teste de envelhecimento acelerado, foi
de 3,3%. Este valor está dentro do limi-
te considerado tolerável para condução
do teste, ou seja 3 a 4%, segundo Mar-
cos Filho (1999).

A emergência e qualidade das
plântulas em casa-de-vegetação foram
maiores quando se esperou mais tempo
após a antese, independente do método
empregado durante a colheita das
umbelas (Tabela 1). A colheita de
umbelas com hastes beneficiou a quali-
dade das sementes apenas na colheita
precoce, ou seja, com 3 SAA.

Embora pelos resultados dos testes
de vigor tenha-se observado que as se-
mentes provenientes das duas últimas
épocas foram as mais vigorosas, a co-
lheita na penúltima época, ou seja, quan-
do 10% das cápsulas encontravam-se
abertas, seria a mais indicada. Isso por-

que a colheita objetiva retirar as semen-
tes do campo dentro das melhores con-
dições possíveis, devendo ser efetuada
no momento adequado e planejado para
evitar perdas, tanto quantitativas quan-
to qualitativas. Dessa forma, a ocorrên-
cia de condições climáticas desfavorá-
veis após a maturação fisiológica pode
causar danos fisiológicos e,
consequentemente, sementes de pior
qualidade, além da perda de sementes
por degrana.
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Freqüentemente há a necessidade de
estimar a área da folha da batata

(Solanum tuberosum L.), pois esta ca-
racterística é importante na avaliação da
eficiência fotossintética das plantas
(Taiz & Zeiger, 2004), na determinação
de danos bióticos e abióticos (Larcher,
2000), na análise de crescimento
(Bianco et al., 2002), relacionado com
o acúmulo de matéria seca, metabolis-
mo vegetal, produção final, qualidade e
maturação das culturas (Taiz & Zeiger,
2004). Normalmente é utilizada a téc-
nica destrutiva para medir a área da fo-
lha (Bianco et al., 2002).

Os métodos destrutivos ou não, po-
dem ser obtidos diretamente através de
aparelhos medidores de área da folha, ou
indiretamente pela a área de cobertura
vegetal do solo (Andrieu et al., 1997),
fotografias digitais (Rodriguez et al.,
2000), radiometria (Gordon et al., 1994),
relação entre a penetração da radiação e
a cobertura vegetal (Watanabe et al.,

SILVA MCC; FONTES PCR; VIANA RG. 2008. Estimativa da área da folha da batateira utilizando medidas lineares. Horticultura Brasileira 26: 083-087.
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1997; Kucharik et al., 1998) ou por di-
mensões lineares da folha (Schwarz &
Klaring, 2001; Nascimento et al., 2002;
Blanco & Folegatti, 2003).

Em alguns dos métodos é difícil ob-
ter as variáveis necessárias para a esti-
mativa da área da folha, exigindo gran-
de demanda de tempo, além da necessi-
dade de utilizar equipamentos caros. O
uso das medidas lineares das folhas, tan-
to largura quanto comprimento, podem
permitir o acompanhamento do cresci-
mento e da expansão foliar da mesma
planta, desde o início até o fim do ciclo.
Este procedimento pode ser realizado no
campo, de forma simples, rápida, fácil
e menos onerosa, e tem sido utilizado,
para a determinação da área foliar de
várias hortaliças, como tomate (Jorge &
Gonzalez, 1997; Schwarz & Klaring,
2001; Blanco & Folegatti, 2003), abó-
bora (Silva et al., 1998), pepino (Blanco
& Folegatti, 2003), inhame (Lu et al.,
2004) e berinjela (Aldrighi et al., 2002),

não sendo encontradas referências para
a estimativa da área da folha da batata.

O objetivo deste trabalho foi deter-
minar o modelo mais apropriado para
estimar a área foliar em batata, utilizan-
do-se medidas de comprimento e largu-
ra da folha.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado na UFV,
em Viçosa, Minas Gerais. A classifica-
ção climática do local é do tipo “Cwa”,
os dados de irradiação e temperatura
(Tabela 1) foram coletados diariamente
durante o período experimental. O solo
da área experimental é classificado
como Podzólico Vermelho-Amarelo
Câmbico. O solo foi preparado na for-
ma usual para batata e adubado com 200
kg ha-1 de sulfato de amônio, 2.000 kg
ha-1 de superfosfato simples, 500 kg ha-1

de cloreto de potássio, 200 kg ha-1 de

RESUMO
O objetivo deste experimento foi determinar o modelo mais apro-

priado para estimar a área da folha da batateira, utilizando-se medi-
das de comprimento e largura da folha. Foram coletadas 300 folhas
de 300 plantas de batata, cultivar Monalisa, de forma aleatória, aos
21 e 56 dias após a emergência (DAE). Em laboratório, foram medi-
dos o comprimento (C), a largura (L) e a área de cada folha (AF). Os
dados foram submetidos à análise de regressão com o valor da AF
sendo considerado a variável dependente e os valores de compri-
mento e largura de folha as variáveis independentes. Foram testados
três modelos estatísticos: linear, exponencial e logarítmico. A AF da
batateira foi mais precisamente estimada (R2 = 0,88), usando as me-
didas, L e C (AF = 0,2798**LC + 71,267). Para maior rapidez e
praticidade, a AF da batateira, foi também apropriadamente estima-
da medindo-se apenas L ou C da folha e utilizando-se as equações
AF = 0,0479**L + 10,777 (R2 = 0,83) ou AF = 0,0659**C + 12,979
(R2 = 0,82). A área foliar estimada 21 DAE, utilizando o modelo
linear foi de 234,41 cm2, sendo que o valor real medido, foi de 185,52
cm2. Aos 56 DAE, a área foliar estimada pelo mesmo modelo foi de
175,60 cm2, o valor real medido, foi de 176,01 cm2. Com um dos
modelos propostos, a área da folha pode ser estimada em tempo
real, de forma rápida e sem a necessidade de coletar a folha.

Palavras-chave: Solanum tuberosum L., largura, comprimento,
modelos estatísticos.

ABSTRACT
Evaluation of the potato plant leaf area using linear measures

The objective of this experiment was to determine the most
appropriate model to estimate potato leaf area through the leaf length
and width. 300 leaves of 300 potato plants, cv. Monalisa were
collected in an aleatory way, 21 and 56 days after the plant emergence
(DAE). In laboratory, the length (C), width (L) and area of each leaf
(AF) were measured. The data were submitted to the regression
analysis with the AF value as a dependent variable and the leaf length
and width values as the independent variables. Three statistical
models were tested (linear, exponential and logarithmic). Potato plant
AF was more precisely estimated (R2 = 0,88), using the two measures,
L and C (AF = 0,2798**LC + 71,267); however, for better speed
and workability, potato plant AF, was adequately estimated by
measuring leaf L or C and using equations AF = 0,0479**L + 10,777
(R2 = 0,83) or AF = 0,0659**C + 12,979 (R2 = 0,82). The evaluated
foliar area, 21 DAE, using linear model was of 234,41 cm2, and the
measured real value, was of 185,52 cm2. At 56 DAE, the evaluated
foliar area using the linear model was of 175,60 cm2, and the
measured real value, was of 176,01 cm2. With one of the proposed
models, the potato leaf area can be estimated in real time, quickly
and without collecting the leaf.

Keywords: Solanum tuberosum L., width, length, statistical models.

(Recebido para publicação em 23 de janeiro de 2007; aceito em 21 de fevereiro de 2008)
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sulfato de magnésio, 10 kg ha-1 de bórax,
10 kg ha-1 de sulfato de zinco, 10 kg ha-1

de sulfato de cobre e 250 g ha-1 de
molibdato de sódio. O plantio foi reali-
zado em 15/05/05, em espaçamento de
75 x 25 cm, utilizando-se tubérculos-se-
mente da cv. Monalisa, de tamanho uni-
forme e brotados. As práticas culturais e
irrigação por aspersão foram as recomen-
dadas para a cultura (Fontes, 2005).

Foi utilizado o delineamento expe-
rimental em blocos completamente
casualizados, com seis repetições. Fo-
ram utilizadas 300 folhas completas em
300 plantas de batata competitivas e li-
vres de pragas. As folhas foram toma-
das de forma aleatória, 21 dias após a
emergência (DAE) e próximo a
senescência das folhas (56 DAE). Em
laboratório as folhas foram submetidas
às medidas de comprimento (C) e a lar-
gura (L), avaliadas individualmente,

utilizando uma régua graduada em milí-
metros. O comprimento correspondeu à
distância entre a base distal do pecíolo e
extremidade do folíolo terminal, assim
como a largura à distância do limbo en-
tre os dois maiores folíolos adjacentes.
Também foi determinada a área de cada
folha (AF), utilizando um integrador de
área foliar modelo LI-3000.

Os dados obtidos foram submetidos
à análise de regressão. O valor da área
da folha foi considerado como variável
dependente e, os comprimentos e, lar-
guras as variáveis independentes. Foram
utilizados os aplicativos SAS e SAEG.
Para o ajuste dos dados os modelos es-
tatísticos linear, exponencial e
logarítmico foram selecionados para
serem testados. Os modelos foram ava-
liados com base nos critérios: lógica bio-
lógica, significância do quadrado mé-
dio do resíduo da regressão, não

significância do F ou falta de ajustamen-
to, alto valor do coeficiente de determi-
nação (R2) a 5% de probabilidade se-
gundo Silva et al. (2007). Também fo-
ram consideradas as significâncias dos
parâmetros da regressão, utilizando–se
os testes t e F a 5% de probabilidade
(Gomes, 2000).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores médios de comprimento
e largura das folhas, nas duas épocas
foram próximos, indicando que no pe-
ríodo compreendido entre as duas cole-
tas as folhas estavam em completo de-
senvolvimento (Tabela 2). Embora os
dados climáticos de insolação e tempe-
ratura acumuladas na semana da época
de coleta, 3ª e 8ª semana após a emer-
gência, diferissem, principalmente para
insolação (Tabela 1). As plantas não
apresentaram folhas com área inferior a
100 cm2. A maioria das folhas (40 e 42%
para aquelas coletadas 21 e 56 dias após
a emergência (DAE) respectivamente)
apresentou AF na faixa de 151-200 cm2,
caracterizando uma distribuição normal
de área foliar, concordando com Bianco
et al. (2002), em trabalho com estimati-
va de área da folha de parreira brava
através de medidas lineares. A distribui-
ção normal tem formato de sino, com
valores tendendo a + ou – infinito, a
média populacional indica a posição
central da distribuição, os dados são
aproximadamente simétricos (Gomes,
2000), indicando que os dados de área
foliar, largura e comprimento estão em
conformidade com a estatística.

Na avaliação feita aos 21 DAE, o
modelo linear utilizando o produto do
comprimento pela largura foi o mais
preciso para estimar a AF, apresentan-
do o maior coeficiente de determinação
(R2=0,88) e a menor soma de quadrado
dos resíduos (SQR=254,20) para todas
as características de medida, quando
comparado com os demais modelos
ajustados (Figura 1; Tabela 3). A área
foliar estimada 21 DAE, utilizando este
modelo foi de 234,41 cm2, sendo que o
valor real medido, foi de 185,52 cm2

(Tabela 2). Já na avaliação feita aos 56
DAE, o modelo linear utilizando o qua-
drado do produto do comprimento pela
largura foi o mais recomendado para

Tabela 1. Total semanal de irradiação e temperaturas médias, durante os diversos estádios
da batata (total weekly irradiation and average temperatures, during various stadiums of the
potato plant). Viçosa, UFV, 2005.

MCC Silva et al.

DAE: Dias após a emergência.

Tabela 2. Valores máximo, mínimo e médio da largura, comprimento e área da folha da
batateira, 21 e 56 dias após a emergência (maximum, minimum and medium values of the
width, length and potato leaf area, 21 and 56 days after emergency). UFV, Viçosa, 2005.
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** Significativos ao nível de 5% de probabilidade pelo teste t.

Tabela 3. Medidas avaliadas aos 21 e 56 dias após a emergência, modelos estatísticos, coeficientes de determinação (R2), somas dos
quadrados do resíduo (SQR) e equações ajustadas para as estimativas das áreas das folhas (AF) em função do comprimento (C) e da largura
(L) da folha da batateira (appraised measures on 21 and 56 days after emergency, statistical models, determination coefficients (R2), sums of
residue squares (SQR) and adjusted equations for the estimates of leaf areas (AF) in function of the length (C) and of the width (L) of the
potato leaves). UFV, Viçosa, 2005.

Estimativa da área da folha da batateira utilizando medidas lineares

Figura 1. Relação entre comprimento (A), largura (B), comprimento x largura (C) e comprimento x largura ao quadrado (D) e área da folha
da batateira, aos 21 dias após a emergência (relationship among length (THE), width (B), length x width (C) and length x width to the square
(D) and area of the potato leaf plant, 21 days after the emergency). UFV, Viçosa, 2005.
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estimar a AF, obtendo o maior R2 (0,85)
e a menor SQR (200,00) (Figura 2; Ta-
bela 3). Aos 56 DAE, a área foliar esti-
mada por este modelo foi de 175,60 cm2,
o valor real medido, foi de 176,01 cm2

(Tabela 2). Lu et al. (2004), trabalhando
com taro, concluíram que o modelo que
inclui comprimento x largura de folha
proporcionou maior consistência na es-
timativa da área foliar ao longo do de-
senvolvimento da folha de cultivares de
taro do que modelos com apenas uma
medida. O uso de modelo com uma va-
riável evita problema da co-linearidade
entre comprimento e largura da folha
(Williams & Martinson, 2003), além de
exigir apenas uma medição linear. A es-
timativa mais precisa da área da folha do
meloeiro, utilizando-se a largura da fo-
lha ao invés do comprimento, pode ser
devido à maior estabilidade e menores
erros na sua medida (Nascimento et al.,
2002). Porém, Schwarz & Klaring (2001)
não aconselham a medição da largura da
folha do tomateiro, pois é mais difícil e
demanda tempo quando relacionada com

MCC Silva et al.

a medição do comprimento devido à ne-
cessidade do alinhamento dos folíolos,
mesmo percebendo que há maior preci-
são na estimativa da área da folha usan-
do a medida de largura.

Similarmente ao ocorrido com o
modelo linear, a equação com o produto
da largura pelo comprimento da folha
proporcionou o maior valor de R2 (0,85)
e o menor valor de SQR, para os mode-
los exponencial e logarítmico (Tabela 3).

Verifica-se que os modelos AF =
0,0479**L + 10,777 e AF = 0,0659**C
+ 12,979, também permitiram adequa-
da estimativa de AF da batateira aos 21
e 56 DAE, respectivamente, com redu-
zida perda de precisão (Figuras 1 e 2),
visto que podem utilizar apenas uma
medida da área foliar. Porém, quando
medimos apenas uma variável, corre-
mos o risco de obtermos apenas um erro
e economizarmos tempo. Dessa manei-
ra, o técnico pode estimar a área foliar
de forma prática, rápida e sem necessi-
dade de coletar a folha.

Aos 56 DAE, os resultados foram
semelhantes aos obtidos aos 21 DAE
(Figuras 1 e 2), apesar dos valores obti-
dos para x e y terem sido um pouco
menores (Tabela 2). Entretanto, quando
os modelos linear e exponencial se equi-
valem, como verificados na Tabela 3, é
bem mais fácil trabalharmos com o pri-
meiro, pois a equação é simples.

Valores semelhantes de R2 (Figura 2)
foram encontrados por Jorge &
Gonzalez, 1997; Astegiano, 2001;
Schwarz & Klaring, 2001; Blanco &
Folegatti, 2003, todos trabalhando com
tomate; o valor de R2 nestes trabalhos
foi superior a 0,70, o que indica que a
variabilidade total existente na área da
folha, acima de 70% podem ser
explicadas pela análise de regressão.

Independente do modelo estatístico, li-
near, exponencial ou logarítmico, a área
da folha (AF) da batateira 21 e 56 dias
após a emergência foi mais precisamente
estimada usando o produto das medidas
de largura (L) e comprimento (C) da fo-
lha (AF = 0,2798**LC + 71,267).

Figura 2. Relação entre comprimento (A), largura (B), comprimento x largura (C) e comprimento x largura ao quadrado (D) e área da folha
da batateira, aos 56 dias após a emergência (relationship among length (THE), width (B), length x width (C) and length x width to the square
(D) and potato leaf area, 56 days after the emergency). UFV, Viçosa, 2005.
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A cenoura (Daucus carota L.) é a
hortaliça raiz mais comercializada

no estado de São Paulo. No entanto, seu
o cultivo é realizado por pequenos pro-
dutores, em agricultura familiar e com
pouca utilização de tecnologia (Vieira,
2003). Segundo Oliveira et al. (2005),
o volume de cenoura produzido no ve-
rão é insuficiente para atender a deman-
da do mercado, havendo necessidade de
importação do produto de outros esta-
dos, principalmente de Minas Gerais
(Perosa et al., 1988).

Na região do Alto Paranaíba (MG),
o cultivo de cenoura é realizado em ex-
tensas áreas e com aplicação de alto ní-
vel de tecnologia, sendo responsável
pela produção de, em média, 50% da
cenoura comercializada no Brasil
(Vieira, 2003).

Pádua et al. (1984), Bonin & Souza
(1990) e Duda & Reghin (2000), citam
que um dos fatores que contribui para o
rendimento de cenoura é a escolha cor-
reta de cultivares de acordo com a épo-
ca de semeadura.

Pesquisas desenvolvidas com as cul-
turas de alface (Echer et al., 2000;

OLIVEIRA CD; BRAZ LT; BANZATTO DA. 2008. Adaptabilidade e estabilidade fenotípica de cultivares de cenoura. Horticultura Brasileira 26: 088-092.
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Cyrino et al., 2001), tomateiro
(Seleguini et al., 2002), cenoura (Silva
et al., 2003), coentro (Lima et al., 2003),
cebola (Lopes et al., 2004) e rabanete
(Fabri et al., 2006) demonstram que o
tipo de espaçamento utilizado no culti-
vo também colabora para o aumento da
produtividade e qualidade dos produtos.

Para a cultura da cenoura, vários tra-
balhos (Ferreira et al., 1991; Filgueira,
2003; Oliveira et al., 1999a) descrevem
que o espaçamento pode variar de 15 a
25 cm ou, ainda até 30 cm entre linhas e
de 5 a 7 cm entre plantas. Nas princi-
pais regiões produtoras, verifica-se que
o espaçamento utilizado entre plantas é
o que está descrito na literatura. Toda-
via, para o espaçamento entre linhas, na
maioria dos centros produtores, obser-
va-se grande discrepância. Por exemplo,
no estado de São Paulo, geralmente é
utilizado o espaçamento de 25 cm entre
linhas mas, no município de São José
do Rio Pardo, alguns produtores usam
o espaçamento duplo entre linhas; em
Minas Gerais, principalmente no muni-
cípio de São Gotardo, a semeadura de
cenoura também é realizada em

espaçamento duplo, em canteiros que
comportam de três a quatro conjuntos
de linhas duplas, com espaçamento en-
tre linhas duplas de 12 a 15 cm e dentro
das linhas de 7 a 10 cm, de acordo com
o tipo da semeadora.

Silva et al. (2003) avaliaram os
espaçamentos entre linhas simples e tri-
plas para a cultura da cenoura, visando
à obtenção de produção de raízes para
processamento de minicenouras; obser-
varam que o adensamento proporcionou
o aumento de raízes mais finas.

De acordo com Lima et al. (1991) e
Barbedo et al. (2000), em cenoura, o
arranjo de plantas afeta diretamente o
número de unidades comerciáveis, a
produtividade e a qualidade das raízes.
Segundo Silva et al. (2003), até certo
limite de plantas por área, ocorre a com-
pensação da produção total, devido à
elevação do número de raízes colhidas.

A reação diferenciada das cultivares
às variações de ambiente, como épocas
e locais de semeaduras, espaçamentos,
níveis de adubação e irrigação, dentre
outros, são denominados de interação
cultivares x ambientes (Eberhart &

RESUMO
Com o objetivo de reconhecer cultivares de cenoura com maior

potencial para cultivo em diferentes épocas e espaçamentos, no pre-
sente trabalho estimou-se a produtividade, adaptabilidade e estabili-
dade fenotípica de nove cultivares de cenoura de polinização aberta
(Alvorada; Tropical; Brasília [1]; Nova Brasília; Carandaí; Brasília
[2]; Brazlândia; HT-2000 e Brasília-RL), cultivadas em São José do
Rio Pardo (SP), durante os meses de outubro e novembro de 2002 e,
janeiro e março de 2003, com dois tipos de espaçamentos entre li-
nhas: simples e duplo, totalizando oito ambientes de cultivo (OUT-
S; OUT-D; NOV-S; NOV-D; JAN-S; JAN-D; MAR-S e MAR-D),
que foram implementados em blocos casualizados com três repeti-
ções. Os dados foram submetidos à análise de variância individual e
conjunta, e à análise de adaptabilidade e de estabilidade. As cultiva-
res de cenoura Alvorada, Nova Brasília e Brazlândia apresentaram
comportamento potencialmente favorável para o cultivo em todas
as épocas e espaçamentos.

Palavras-chave: Daucus carota L., interação genótipos x ambien-
tes, densidade de plantas.

ABSTRACT
Adaptability and phenotypic stability of carrot cultivars

To recognize carrot cultivars with high potential of cultivation,
the present study was carried out to determine the productivity,
adaptability and phenotypic stability of nine open-pollinated carrot
cultivars (Alvorada, Tropical, Brasília [1], Nova Brasília, Carandaí,
Brasília [2], Brazlândia, HT-2000 and Brasília-RL). The research
was done in São José do Rio Pardo, São Paulo State, Brazil, during
October and November of 2002 and January and March of 2003,
under single- and double-row spacing. A total of eight cultivation
environments (OCT-S; OCT-D; NOV-S; NOV-D; JAN-S; JAN-D;
MAR-S and MAR-D) were studied using a complete randomized
blocks design with three replications. The data were submitted to
individual and joint analysis variance and to analysis of adaptability
and stability. The cultivars Alvorada, Nova Brasília and Brazlândia
presented favorable potential for cultivation in the studied seasons
and spacings.

Keywords: Daucus carota L., genotype x environment interaction,
plant density.

(Recebido para publicação em 20 de fevereiro de 2007; aceito em 18 de fevereiro de 2008)
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Russell,1966; Falconer, 1981). Olivei-
ra et al. (1999b) citam que, em milho,
por efeito da interação cultivares x am-
bientes, muitas vezes, uma cultivar su-
perior em determinadas condições
ambientais pode não manter esta supe-
rioridade em outros locais. Conforme
Pereira & Costa (1998), em batata, res-
postas diferenciadas das cultivares às
variações de ambientes dificultam a
identificação das cultivares promissores.

De acordo com Vencovsky et al.
(1990), na cultura do milho, para con-
trolar os inconvenientes proporcionados
pela interação cultivar x ambiente, uma
das estratégicas básicas adotada é a ob-
tenção de cultivares que, além de serem
produtivas, apresentem alta adaptabili-
dade e estabilidade. Com o objetivo de
reconhecer cultivares de cenoura com
maior potencial para cultivo em diferen-
tes épocas e espaçamentos, no presente
trabalho estimou-se a produtividade,
adaptabilidade e estabilidade fenotípica
de nove cultivares de cenoura, cultiva-
das em São José do Rio Pardo.

MATERIAL E MÉTODOS

Os experimentos foram conduzidos
em propriedade particular, pertencente
a um produtor com tradição no cultivo
de cenoura, no município de São José
do Rio Pardo, situado a 21º35’00’’ lati-
tude Sul, 43º53’00’’ longitude Oeste e
altitude de 750 m, sendo predominante
o ARGISSOLO VERMELHO-AMA-
RELO e clima, segundo a classificação
de Köppen, Cwa.

Foram avaliadas nove cultivares de
cenoura de polinização aberta: Alvora-
da (Feltrin), Tropical, Brasília [1] e
Nova Brasília (ISLA), Carandaí e
Brasília [2] (SVS), Brazlândia e HT-
2000 (Hortec) e Brasília-RL (Sakata).
As datas de semeadura foram: 21/10/02;
19/11/02; 15/01/03 e 21/03/03, sendo,
em cada data, instalado um experimen-
to com linha simples e outro com linhas
duplas (OUT-S; OUT-D; NOV-S; NOV-
D; JAN-S; JAN-D; MAR-S e MAR-D),
totalizando oito ambientes de cultivo. O
delineamento experimental utilizado foi
blocos casualizados, com três repeti-
ções. As parcelas apresentavam 2 m de
comprimento por 1 m de largura e com-
portaram quatro linhas longitudinais

simples, espaçadas em 25 cm, ou, qua-
tro conjuntos de linhas longitudinais
duplas, com espaçamento de 15 cm en-
tre linhas duplas e, dentro das linhas
duplas de 10 cm. A semeadura foi reali-
zada manualmente, na profundidade de
1,5 a 2 cm.

O solo do local dos experimentos foi
preparado com rotoencanteiradora e, no
momento do preparo, com base nos re-
sultados da análise das características
químicas do solo [pH (CaCl

2
)= 6,0;

M.O.= 26,0 g/dm3; P (resina)= 93,0 mg/
dm3; K= 3,5 mmol

c
/dm3; Ca= 45,0

mmol
c
/dm3; Mg= 14,0 mmol

c
/dm3; H +

Al= 19,0 mmol
c
/dm3; SB= 62,5 mmol

c
/

dm3; T= 81,5 mmol
c
/dm3; V= 77%] e

de acordo com a recomendação de adu-
bação para a cultura feita por Trani et
al. (1997), foram incorporados ao mes-
mo 100 g/m2 da formulação 4-14-8.

Para a adubação em cobertura, como
fonte de nitrogênio, foi utilizada uréia
(30 g/m2), em duas aplicações: no dia
do desbaste e aproximadamente aos 60
dias após a semeadura (DAS). Nos oito
experimentos, o desbaste foi realizado
entre 28 e 45 DAS, deixando as plan-
tas, na linha de plantio, em média, es-
paçadas de 6,5 cm, ficando, os experi-
mentos com linhas simples e duplas com
estandes em torno de 62 e 124 plantas/
m2, respectivamente.

As colheitas dos experimentos foram
realizadas respectivamente, aos 93, 101,
100 e 96 DAS de outubro, novembro,
janeiro e março, numa área útil de 0,75
m2 de cada parcela (duas linhas centrais
com 1,5 m de comprimento).

As raízes colhidas foram lavadas e
classificadas em cinco classes comer-
ciais de comprimento: 10 (>10<14 cm);
14 (=14<18 cm); 18 (=18<22 cm); 22
(=22<26 cm) e 26 (>26 cm) e, uma não-
comercial (≤10 cm), conforme propos-
to por São Paulo (1999). Considerou-se
também como raízes não-comerciais, as
que apresentaram diâmetro do terço
médio superior menor que 2 cm ou, en-
tão, defeitos (lenhosidade, rachaduras,
deformações, manchas, radículas evi-
dentes e podridão mole ou seca). Após
a classificação, as raízes foram avalia-
das quanto à massa fresca total, comer-
cial e não-comercial. Posteriormente,
realizou-se o cálculo das médias de pro-
dutividade em 0,75 m2 e, as estimativas

de produtividade foram expressas para
um hectare.

Em seqüência, as estimativas de pro-
dutividade de raízes total, comercial e
não-comercial, foram submetidas à aná-
lise de variância individual, tendo por
finalidade a determinação da variância
residual de cada ensaio para posterior
teste de homogeneidade de variâncias
(Banzatto & Kronka, 2006).

No teste de homogeneidade de
variâncias, utilizou-se o método de
Cochran, citado em Pimentel Gomes
(2000) sendo, em seqüência, efetuadas
análises conjuntas dos ambientes estu-
dados, considerando-se cada experimen-
to como um ambiente, totalizando oito
ambientes de estudos.

Posteriormente, para produtividade
total e comercial, foram obtidas as esti-
mativas da adaptabilidade e da estabili-
dade fenotípica, segundo o método pro-
posto por Eberhart & Russell (1966),
que adota o modelo de regressão linear
Y 

ij 
= m

i 
+ b

i
I

j 
+ d

ij 
+ e

ij
,
 
em que: Y

ij
 é a

média da cultivar i no ambiente j; m
i 
é a

média da i-ésima cultivar em todos am-
bientes; b

i
 é o coeficiente de regressão

linear, que mede a resposta da i-ésima
cultivar à variação do ambiente; I

j 
é o

índice ambiental, fornecido pela diferen-
ça entre a média do j-ésimo ambiente e
a média geral de todas as cultivares em
todos ambientes; d

ij 
é o desvio da regres-

são linear da i-ésima cultivar no j-ésimo
ambiente e e

ij
 é o erro aleatório associa-

do à observação Y
ij
.

Para cada cultivar foi feita uma aná-
lise de regressão, utilizando-se o índice
ambiental como variável independente
e as características avaliadas como va-
riáveis dependentes.

Todas as análises foram efetuadas
pelo programa estatístico IGA, desen-
volvido por Banzatto (1994).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para as produtividades total e não-
comercial de raízes, não houve diferen-
ça significativa entre cultivares para to-
dos os ambientes estudados. Para pro-
dutividade comercial de raiz (Tabela 1)
foram verificadas diferenças entre as
cultivares somente nos ambientes OUT-
S e OUT-D.

Adaptabilidade e estabilidade fenotípica de cultivares de cenoura
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Na média geral de produtividade co-
mercial de raízes (Tabela 1), ‘Brazlândia’
destacou-se pela maior produtividade es-
timada (32,01 t/ha), e ‘HT-2000’ pela
menor produtividade (23,39 t/ha), e ambas
não diferiram das demais cultivares. Em
OUT-S, ‘Alvorada’ revelou a maior pro-
dutividade comercial (35,24 t/ha), não di-
ferindo apenas de ‘Brazlândia‘ (28,76 t/

ha) e esta, por sua vez, no ambiente OUT-
D, apresentou 46,64 t/ha de raízes comer-
ciais, sendo superior a ‘HT-2000’ e
‘Brasília-RL’ (23,36 e 22,27 t/ha, respec-
tivamente). Oliveira et al. (2005), traba-
lhando com diferentes cultivares de cenou-
ra no período de verão, também verifica-
ram maior estimativa de produtividade co-
mercial de raízes na cultivar Brazlândia.

Observa-se que, entre ambientes, a
maior produtividade comercial de raízes
(Tabela 1), foi registrada em MAR-S
(32,90 t/ha) e que esta diferiu somente
das obtidas em OUT-S (24,84 t/ha) e
MAR-D (14,53 t/ha).

No ambiente MAR-D (Figura 1), a
elevada produtividade de raízes não-
comerciais (15 t/ha) associada à peque-
na produtividade total de raízes (30 t/
ha), foram as responsáveis pela reduzi-
da produtividade de raízes comerciais
obtida no ambiente, em comparação ao
ambiente MAR-S (Tabela 1). Para OUT-
S, como a produtividade total de raízes
foi similar à obtida no ambiente MAR-
S (Figura 1), a baixa produtividade de
raízes comerciais em OUT-D foi con-
seqüência da maior produção de raízes
não-comerciais.

A divergência de produtividade en-
tre os ambientes citados pode estar re-
lacionada com as temperaturas ocorri-
das durante a implementação dos expe-
rimentos. Nas semeaduras de outubro,
durante todo o desenvolvimento das
plantas, as médias de temperaturas má-
ximas foram próximas a 30ºC e, nas se-
meaduras de março, estas foram em tor-
no de 25ºC.

Segundo Vieira et al. (1997), as tem-
peraturas de 10 a 15ºC são ideais à for-
mação de raízes de cenoura mas, há cul-
tivares que apresentam desenvolvimen-
to de raiz satisfatório sob temperaturas

Tabela 1. Estimativa de produtividade comercial de cultivares de cenoura (t/ha), em diferentes ambientes de cultivo. [Carrot cultivars
commercial productivity (t/ha) of the estimation, in different cultivation environments]. UNESP, FCAV, 2007.

(1), (2)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); ns: não significativo (p>0,05); *, ** significativo (p<0,05 e p<0,01, respectivamente). [(1), (2)Means followed by the same head
letter in the line and little letter in the column did not differ through Tukey test (p>0,05); ns: not significant (p>0,05); *, **significant
(p<0,05 e p<0,01, respectivamente)].

Figura 1. Médias das estimativas de produtividades total e não-comercial de cultivares de
cenoura (t/ha), em diferentes ambientes de cultivo. [Estimations of the carrot cultivars total
and not commercial productivity (t/ha) means, in different cultivation environments]. UNESP,
FCAV, 2007.
*Médias, nas colunas, seguidas das mesmas letras maiúsculas para produtividade total e,
minúsculas para produtividade não-comercial de raízes, não diferem entre si, pelo teste de
Tukey (p>0,05). [*Means, in the column, followed by same head letter for roots total
productivity and, little letter for roots no-commercial productivity, did not differ through
Tukey test (p>0,05)].

CD Oliveira et al.
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de 18 a 25ºC e, temperaturas acima de
30ºC, reduzem o ciclo vegetativo das
plantas e afetam o desenvolvimento das
raízes e a produtividade.

Infere-se que para os tratamentos
semeados em outubro, a predominância
de temperaturas elevadas prejudicou a
formação de raízes comerciais. Nesta
época, quando se utilizou o espaçamento
em linhas duplas, obteve-se maior pro-
dutividade total em relação ao espaçamento
em linhas simples (Figura 1). Porém, as
produtividades de raízes não-comerciais
foram semelhantes.

Nas semeaduras realizadas no mês
de março, o crescimento e desenvolvi-
mento das plantas ocorreram durante a
estação de outono, em que as tempera-
turas são mais amenas e os dias mais
curtos. Nestas condições, o espaçamento
em linhas duplas, pode ter induzido a
uma maior competição por luz, ocasio-
nando menor produtividade total e co-
mercial de raízes.

Segundo Silva et al. (2003), o nú-
mero elevado de plantas resulta em me-
nor disponibilidade de radiação
fotossintética para as folhas localizadas
na parte inferior da planta, acarretando
o auto-sombreamento e a redução da
taxa fotossintética líquida por planta e,
por conseguinte na formação de raízes
mais finas.

Considerando-se como ambientes
favoráveis à produção de cenoura aque-
les em que as cultivares expressaram
média de produtividade comercial su-
perior à média geral, dos oito ambien-
tes estudados (Tabela 1), cinco foram
favoráveis ao cultivo de cenoura (MAR-
S; OUT-D; JAN-D; JAN-S e NOV-S).
Os outros três ambientes (MAR-D;
OUT-S; NOV-D), devido  às suas mé-
dias serem inferiores à geral, podem ser
considerados desfavoráveis ao cultivo
de cenoura.

É possível que nos ambientes consi-
derados favoráveis ao cultivo de cenoura
tenham ocorrido condições
microclimáticas mais propícias ao de-
senvolvimento das plantas, possibilitan-
do que as cultivares expressassem me-
lhor seus potenciais produtivos. Porém,
é necessária a repetição do trabalho em
diferentes anos, para definir se os efei-
tos de ambientes sobre as cultivares de
cenoura são sazonais ou permanentes.

No estudo da adaptabilidade e esta-
bilidade, para as características produ-
tividades total e comercial (Tabelas 2 e
3), observa-se a existência de compor-
tamentos distintos entre as cultivares,
frente às diferentes condições de am-
bientes. As nove cultivares avaliadas
demonstraram que os seus desempenhos
são equivalentes às mudanças promo-

vidas no ambiente, uma vez que seus
coeficientes de regressão foram iguais
à unidade (b

i
 = 1).

‘HT-2000’, ‘Brasília’[2] e
‘Carandaí’, expressaram médias de pro-
dutividade total (34,99; 35,27 e, 36,36
t/ha, respectivamente) inferiores à mé-
dia geral (37,70 t/ha), ao passo que as
cultivares Alvorada, Tropical, Brasília

(1)teste t para β = 1; (2)testado pelo teste F, para 
 
= 0; ns: não significativo (p>0,05); *,

**significativo (p<0,05 e p<0,01, respectivamente). [(1)t test for β = 1; (2)tested through F
test, for = 0; ns: not significant (p>0,05); *, **significant (p<0,05 e p<0,01, respectively)].

Tabela 2. Estimativas das médias (m
i
), dos coeficientes de regressão (b

i
), dos desvios de

regressão ( ) e dos coeficientes de determinação (R
i
2), para a produtividade total de culti-

vares de cenoura (t/ha), em diferentes ambientes de cultivo, obtidas pelo método de Eberhart

& Russell (1966). [Means (mi), regression coefficients (b
i
), regression deviations ( ) and

determination coefficients (R
i
2) of the estimations, for the carrot cultivars total productivity

(ton/ha), in different cultivation environments, obtained by Eberhart & Russell (1966)
method]. UNESP, FCAV, 2007.

(1)teste t para β = 1; (2)testado pelo teste F, para = 0; ns: não significativo (p>0,05); *,

**significativo (p<0,05 e p<0,01, respectivamente). [(1)t test for β
 
= 1; (2)tested through F

test, for = 0; ns: not significant (p>0,05); *, **significant (p<0,05 e p<0,01, respectively)].

Tabela 3. Estimativas das médias (m
i
), dos coeficientes de regressão (β

i
), dos desvios de

regressão ( ) e dos coeficientes de determinação (R
i
2), para a produtividade comercial de

cultivares de cenoura (t/ha), em diferentes ambientes de cultivo, obtidas pelo método de
Eberhart & Russell (1966). [Means (mi), regression coefficients (β

i
), regression deviations

( ) and determination coefficients (R
i
2) of the estimations, for the carrot cultivars commercial

productivity (t/ha), in different cultivation environments, obtained by Eberhart & Russell
(1966) method]. UNESP, FCAV, 2007.
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[1], Nova Brasília, Brazlândia e
Brasília-RL, apresentaram médias supe-
riores à média geral.

Com relação à produtividade comer-
cial de raízes (Tabela 3), as cultivares
Alvorada, Nova Brasília e Brazlândia
obtiveram médias superiores à média
geral. Por sua vez, Brasília’[1],
‘Brasília’[2], ‘Brasília-RL’, ‘Carandaí,
‘Tropical’ e, ‘HT-2000’ produziram, em
média, 26,51; 26,29; 26,00; 25,41; 25,13
e 23,39 t/ha de raízes comerciais, res-
pectivamente e com essas produtivida-
des ficaram abaixo da média geral
(26,74 t/ha de raízes comerciais).

Para as produtividades total e co-
mercial (Tabelas 2 e 3, respectiva-
mente), somente ‘Tropical’ e
‘Brasília-RL’ apresentaram desvios
de regressão ( 2

diS ) significativos e,
portanto não mostraram estabilidade
de produtividade. Nas outros cultiva-
res, os desvios de regressão ( 2

diS ) não
foram significativos, indicando que
os mesmos apresentaram produtivi-
dade previsível.

De acordo com os coeficientes de
determinação (R

i
2), na produtividade

total (Tabela 2) o modelo utilizado não
foi adequado para as cultivares ‘HT-
2000’ e ‘Brasília-RL’. Já para produti-
vidade comercial (Tabela 3), somente
‘Brasília-RL’ não se ajustou ao modelo.

As cultivares Alvorada, Nova
Brasília e Brazlândia apresentaram com-
portamento potencialmente favorável
para o cultivo em todas as épocas e
espaçamentos.
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Uma espécie vegetal que tem des-
pertado o interesse de empresários

do ramo de fitoquímicos utilizados nas
indústrias de cosméticos e bioinseticidas
é a pimenta-longa (Piper hispidinervum
C. D.C.), planta pertencente à família
Piperaceae, encontrada naturalmente
como vegetação secundária em regiões
da Amazônia. Seu grande valor comer-
cial reside na produção de um óleo es-
sencial com elevado teor de safrol, um
importante metabólito secundário usa-
do pela indústria química na obtenção
de heliotropina, amplamente utilizada

PEREIRA JES; GUEDES RS; COSTA FHS; SCHMITZ GCB. 2008. Composição da matriz de encapsulamento na formação e conversão de sementes
sintéticas de pimenta-longa. Horticultura Brasileira 26: 093-096.
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como fragrância, e butóxido de
piperonila (PBO), um ingrediente essen-
cial para inseticidas biodegradáveis à
base de piretrum (Wadt, 2001).

Contudo, por ainda se tratar de uma
espécie em fase de domesticação e pra-
ticamente desconhecida do ponto de vis-
ta científico, pesquisas envolvendo mé-
todos mais eficientes de propagação e
conservação e que possibilitem avanços
no melhoramento vegetal desta espécie
ou que favoreçam a síntese de safrol, se
fazem necessários (Guedes & Pereira,
2006). Nesse contexto, poucas são as

pesquisas já realizadas com o emprego
de técnicas biotecnológicas para a pi-
menta-longa, sendo que as existentes se
restringem a poucos trabalhos sobre
calogênese e cultivo de células em meio
líquido (Pescador et al., 2000; Valle,
2003; Costa & Pereira, 2005; Silva et
al., 2006).

A tecnologia de produção de semen-
tes sintéticas vem se revelando como
importante ferramenta em trabalhos de
micropropagação e conservação in vitro
de germoplasma. Além de permitir a
manutenção da identidade genética do

RESUMO
A pimenta-longa (Piper hispidinervium C. DC.) é uma planta

nativa caracterizada pela produção de safrol, um metabólito secun-
dário usado na produção de perfumes, cosméticos e inseticidas. Neste
trabalho avaliou-se o uso potencial da tecnologia de sementes sinté-
ticas como alternativa à propagação in vitro de pimenta-longa. Foi
estudada a influência da constituição da cápsula sobre a formação e
conversão in vitro de unidades encapsuláveis. Sementes pré-germi-
nadas de pimenta-longa com 21 dias de cultivo em meio de cultura
de MS foram utilizadas como material de encapsulamento. A con-
centração de alginato de sódio utilizada na matriz de encapsulamento
foi de 1,5% (p/v) e a esta consistência se testou na água e o meio de
MS nas concentrações plena (100%), 3/4 (75%) e 1/2 (50%) dos
sais e vitaminas, associado ou não a carvão ativado (3 g L-1) como
elementos da cápsula. Após encapsulamento, os cultivos foram man-
tidos em sala de crescimento a 25±2ºC, fotoperíodo de 16 horas e
intensidade luminosa de 30 mmol m-2 s-1, onde a taxa de conversão e
a altura das plantas foram avaliadas quinzenalmente até 30 dias de
cultivo. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, em
fatorial 2 x 4, com cinco repetições e dez unidades encapsuláveis
por parcela. Verificou-se que o emprego de um endosperma sintéti-
co constituído por 3/4 dos sais e vitaminas de MS, acrescido de car-
vão ativado (3 g L-1) (85,8% de taxa de conversão) ou a utilização de
MS pleno, independente do uso de carvão ativado (76,5%) promo-
veram as melhores taxas de conversão de sementes sintéticas de pi-
menta-longa. A altura das plantas não foi afetada pelas concentra-
ções de MS e adição de carvão ativado à cápsula.

Palavras-chave: Piper hispidinervum, micropropagação, sementes
artificiais, unidades encapsuláveis, alginato de sódio, carvão ativado.

ABSTRACT
Composition of the encapsulation matrix on the formation

and conversion of synthetic seeds of long pepper

Long pepper (Piper hispidinervum C. DC.) is a native plant
characterized by the production of safrol, a secondary metabolite
used in the production of perfumes, cosmetics and insecticides. In
the present work the potential use of synthetic seeds technology as
an alternative to in vitro propagation of long pepper was evaluated.
The influence of capsule constitution on formation and conversion
of in vitro encapsulated units was also studied. Long pepper pre-
germinated 21-day old seeds were used as material for encapsulation.
The concentration of sodium alginate used in the encapsulation matrix
was 1,5% (p/v) and this consistency was tested in water or MS at
full (100%), 3/4 (75%) and ½ (50%) concentration of salt and
vitamins, associated or not to active charcoal (3 g L-1), as nutritional
elements of the capsule. After encapsulation, cultures were
maintained in a growth room at 25±2ºC and a photoperiod of 16 h at
30 mmol m-2s-1, where the conversion rate and height of the plants
were evaluated for a month. The experimental design was of
randomized blocks arranged in a 2 x 4 factorial scheme, with five
replicates and ten encapsulated units for replicate. It was verified
that The employment of a synthetic endosperm constituted by MS at
¾ concentration, enriched with active charcoal (3 g L-1) (85.8% of
conversion) or MS at full concentration, independently of active
charcoal (76.5%), promoted the best results on the conversion of
synthetic seeds of long pepper. The height of the plants was not
affected by the MS concentrations and addition of active charcoal to
the capsule.

Keywords: Piper hispidinervum, micropropagation, artificial seeds,
encapsulated units, sodium alginate, active charcoal.
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material vegetal e a rápida multiplica-
ção dos propágulos, a técnica facilita a
troca de germoplasma entre instituições
de pesquisa e a conservação de
genótipos desejáveis a baixos custos sob
condições in vitro, além de permitir o
estabelecimento de propágulos direta-
mente no campo (Maruyama et al.,
1997; Nassar, 2003; Rech Filho, 2004).

Em geral, os estudos sobre
encapsulamento envolvem o emprego
de embriões somáticos como fonte de
explantes (Castillo et al., 1998; Ara et
al., 1999), havendo poucas pesquisas
utilizando outros tipos de explantes
como unidades encapsuláveis
(Ganapathi et al., 1992; Sandoval &
Guerra, 2002; Soneji et al., 2002;
Nassar, 2003; Guedes et al., 2007).
Como agente encapsulante, o alginato
de sódio tem sido o mais utilizado, de-
vido à sua solubilidade à temperatura
ambiente, habilidade de gel permeável
com o cloreto de cálcio, boa proprieda-
de gelificante, baixo custo, facilidade de
uso e ausência de toxicidade (Guerra et
al., 1999).

Entretanto, apesar dos resultados
positivos já obtidos com esta tecnologia,
há ainda necessidade de inovações e,
sobretudo, melhorias quanto à adequa-
ção dos tipos e concentrações dos cons-
tituintes a serem introduzidos à matriz
de encapsulamento ou endosperma sin-
tético (Guerra et al., 1999; Guedes et
al., 2007). Vários são os elementos
comumente utilizados durante a produ-
ção de sementes artificiais, como macro
e micronutrientes, vitaminas, fungicidas
e sacarose (Saiprasad, 2001; Sandoval
& Guerra, 2002; Martin, 2003). No en-
tanto, outros compostos também têm
sido introduzidos na matriz de alginato
com o objetivo de melhorar a conver-
são das unidades encapsuladas em plan-
tas, entre os quais, citam-se
osmorreguladores como sorbitol e
manitol e fitorreguladores como BAP,
ABA e AG

3
 (Nieves et al., 1998; Ara et

al., 1999; Inocente, 2002).
Este trabalho objetivou avaliar a

possibilidade de uso da tecnologia de
sementes sintéticas como ferramenta
alternativa à produção in vitro de
propágulos de pimenta-longa (Piper
hispidinervum C. DC.), visando estudos
futuros de conservação in vitro da espé-

cie. Para tanto, a influência da compo-
sição da matriz de encapsulamento na
formação e conversão de sementes sin-
téticas de pimenta-longa, a partir de se-
mentes pré-germinadas, foi avaliada.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no
Laboratório de Morfogênese e Biologia
Molecular da Embrapa Acre, Rio Bran-
co. Para o encapsulamento, utilizaram-
se como unidades encapsuláveis semen-
tes pré-germinadas de pimenta-longa
com 21 dias de cultivo (Guedes et al.,
2006). Para tanto, as sementes foram
desinfestadas por imersão em álcool
70% (v/v) por 1 minuto, seguido por
hipoclorito de sódio 50% (v/v) da con-
centração comercial por 20 minutos e,
então, lavadas por três vezes em água
destilada e autoclavada. Em seguida,
foram colocadas para germinar em meio
constituído pelos sais e vitaminas de MS
(Murashige & Skoog, 1962), acrescido
de 30 g L-1 de sacarose e solidificado
com 6 g L-1 de ágar. O pH do meio foi
ajustado para 5,8±0,1 anteriormente à
adição do agente gelificante, sendo em
seguida autoclavado a 121ºC e 1,5 atm
por 15 minutos para esterilização.

Após três semanas de cultivo, as se-
mentes pré-germinadas foram inicial-
mente selecionadas, e então misturadas
à matriz de alginato de sódio (1,5% p/
v). Posteriormente, com o auxílio de
uma pipeta automática com ponteira
autoclavada (ajustada para 350 µL), as
unidades encapsuláveis foram indivi-
dualmente resgatadas e gotejadas em
solução de CaCl

2
.2H

2
O (50 mM), na

qual permaneceram por 20 minutos para
complexação. Em seguida, as sementes
sintéticas, individualmente formadas
por uma semente pré-germinada envol-
ta na matriz de encapsulamento (Figura
1), foram submetidas a três lavagens em
água destilada e esterilizada para a reti-
rada do excesso de CaCl

2
.2H

2
O.

Sequencialmente, as sementes artificiais
foram imersas em solução de KNO

3

(100 mM) por 20 minutos para a
descomplexação, sendo em seguida no-
vamente lavadas em água destilada e
esterilizada, e colocadas em frascos de
vidro de 250 mL de capacidade com 40
mL de meio de MS para emergência e

desenvolvimento. Tanto a solução de
alginato de sódio (Synth®) com os res-
pectivos tratamentos, como as soluções
de CaCl

2
.2H

2
O e de KNO

3
 foram este-

rilizadas por autoclavagem a 121ºC du-
rante 15 minutos e 1,3 atm de pressão.

Os tratamentos consistiram da in-
fluência da constituição da cápsula
(água ou sais e vitaminas de MS nas
concentrações 1/2, 3/4 e plena do meio
de MS), associado à adição ou não de
carvão ativado (3 g L-1). O delineamen-
to experimental empregado foi inteira-
mente casualizado, em fatorial 2 x 4,
sendo cada tratamento representado por
cinco repetições, e dez unidades
encapsuladas por parcela. Quinzenal-
mente foi avaliada a conversão (emer-
gência das unidades encapsuláveis) e
altura das plantas por um período de 30
dias.

Para isso, após descomplexação, o
material foi mantido em sala de cresci-
mento, à temperatura de 25±2ºC,
fotoperíodo de 16 horas e intensidade
luminosa de 30 mmol m-2 s-1. Os dados
obtidos foram analisados com o empre-
go do programa estatístico SANEST
(Zonta & Machado, 1984) e, as médias,
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade. Dados expressos em per-
centagem (x) foram transformados para
raiz quadrada do arco seno (x/100)0,5.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A adição de concentrações mais ele-
vadas do meio MS (3/4 e pleno) na ma-
triz de encapsulamento proporcionou
percentuais de conversão das sementes
pré-germinadas de pimenta-longa sig-
nificativamente superiores ao tratamen-
to onde se utilizou a água como
constituinte do endosperma artificial (Ta-
bela 1). Resultados semelhantes aos ob-
tidos neste trabalho foram observados
por Sandoval & Guerra (2002) com
microbrotos de bananeira e por Rao &
Singh (1999), trabalhando com Solanum
melongena. Ao contrário, Castillo et al.
(1998), estudando o encapsulamento de
embriões somáticos de mamão, obser-
varam que a freqüência de regeneração
dos embriões encapsulados foi signifi-
cativamente afetada pela presença de
sais nutritivos na cápsula, sendo os me-
lhores resultados obtidos em unidades

JES Pereira et al.
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encapsuladas em matriz de alginato com
MS na concentração ½, com 77,5% de
germinação dos embriões.

Para os tratamentos onde se utilizou
os sais e vitaminas de MS nas concen-
trações 1/2 e 3/4, o acréscimo de carvão
ativado (3 g L-1) à matriz de
encapsulamento promoveu resultados
significativamente superiores no
percentual de conversão das plantas
quando comparado aos tratamentos sem
a presença de carvão ativado. Por outro
lado, no tratamento que se testou a con-
centração plena dos sais e vitaminas de
MS, não foram observadas diferenças
significativas na taxa de conversão das
plantas de pimenta-longa com a inclu-
são de carvão na matriz de alginato, su-
gerindo que a alta concentração de sais
proporcionada pelo MS na sua concen-
tração plena foi suficiente para garantir
o desenvolvimento do material. Estu-
dando o efeito do carvão ativado e do
fungicida benlate como constituintes da
matriz de encapsulamento na conversão
de microbrotos de bananeira cv. Gran-
de Naine, Sandoval & Guerra (2002)
verificaram que o carvão ativado (1,5 g
L-1), associado a 1 g L-1 de benlate, além
de promover o maior percentual de con-
versão das unidades encapsuláveis, re-
duziu a oxidação dos explantes, melho-
rando o vigor das plantas. Segundo

Saiprasad (2001), outro efeito importan-
te promovido pela adição de carvão ati-
vado à matriz de alginato é o incremen-
to na respiração dos explantes
encapsulados e a adsorção de aglome-
rados de nutrientes que são
gradativamente liberados para o
explante, favorecendo assim o desenvol-
vimento dos cultivos. Antonietta et al.
(1999) reportaram que a utilização de
um endosperma sintético contendo ade-
quada concentração de nutrientes e uma

fonte de carbono promoveu ótima ger-
minação e conversão de embriões
somáticos de Citrus reticulata.

Já em relação à época de avaliação,
o maior percentual médio de conversão
foi obtido após 30 dias de cultivo, inde-
pendente da constituição e adição de
carvão ativado à matriz de alginato (Ta-
bela 1). Quanto à altura das plântulas
emergidas (convertidas), nenhuma dife-
rença significativa foi observada para a
constituição do endosperma sintético,

Figura 1. Aspecto da matriz de encapsulamento (endosperma sintético) com (a) e sem carvão
ativado (b) na sua composição (aspect of encapsulation matrix (synthetic endosperm) with (a)
and without (b) active charcoal in its composition). Rio Branco, Embrapa Acre, 2006.

Médias seguidas de mesma letra para cada item avaliado não diferem entre si pelo teste de Tukey, P<0,05 (means followed by the same letter
within each evaluated item did not differ from each other by the Tukey test, P<0.05).
* MS ½, MS ¾ e MS pleno = 50%, 75% e 100% de sais e vitaminas do meio de cultura de MS (Murashige & Skoog, 1962), respectivamente
(50%, 75% e 100% of salts and vitamins of the MS medium (Murashige & Skoog, 1962), respectively)

Tabela 1. Influência da constituição da matriz de encapsulamento sobre a taxa de conversão e altura (cm) de plantas de pimenta longa
(influence of the encapsulation matrix in the conversion and height (cm) of long pepper plants). Rio Branco, Embrapa Acre, 2006.

Composição da matriz de encapsulamento na formação e conversão de sementes sintéticas de pimenta-longa



96 Hortic. bras., v. 26, n. 1, jan.-mar. 2008

diferentemente do fator época de ava-
liação. Desse modo, passados 30 dias
da descomplexação das unidades
encapsuláveis de pimenta-longa em
KNO

3
,
 
a altura média das plântulas al-

cançou 0,7 cm, valor significativamen-
te superior àquele observado aos 15 dias
de avaliação, 0,4 cm (Tabela 1). Em re-
lação à presença ou ausência de carvão
ativado no endosperma sintético, não
foram constatados efeitos significativos
sobre a altura das plantas.

Conclui-se que o emprego de um
endosperma sintético constituído por
75% dos sais e vitaminas de MS, acres-
cido de carvão ativado (3 g L-1), ou pela
concentração plena do meio MS promo-
veram as mais altas taxas de conversão
de sementes sintéticas de pimenta-lon-
ga. A altura das plântulas não foi afeta-
da pelas concentrações de MS e de car-
vão ativado na matriz de
encapsulamento, após 30 dias da semea-
dura em meio de MS.
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A produção mundial de cebola em
2004 foi de 53,6 milhões de tone-

ladas, cultivadas em uma área de 3,07
milhões de hectares, o que proporcio-
nou uma produtividade média de 17,46
t ha-1 (FAO, 2005). No Brasil, a cebola
ocupa o terceiro lugar em importância
econômica entre as hortaliças, com pro-
dutividade média de 17,88 t ha-1. A re-
gião Nordeste, devido às condições
edafoclimáticas, oferece grandes vanta-
gens comparativas às demais regiões
produtoras de cebola do país, uma vez
que permite o plantio durante todo o ano.
Os estados de Pernambuco e Bahia,
maiores produtores do Nordeste, respon-
dem por 99,0% da produção regional,
que por sua vez correspondem a 18,2%
da produção brasileira, com produtivi-
dade média de 21,2 e 24,3 t ha-1, respec-
tivamente (IBGE, 2005).

O melhoramento genético de cebo-
la no Nordeste vem sendo executado
desde 1972, ininterruptamente até o pre-
sente e contempla as cebolas roxas e

SOUZA JO; GRANGEIRO LC; SANTOS GM; COSTA ND; SANTOS CAF; NUNES GHS. 2008. Avaliação de genótipos de cebola no Semi-Árido Nordes-
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amarelas, com o objetivo de desenvol-
ver cultivares dotadas de elevado poten-
cial produtivo, nível elevado de tolerân-
cia ao tripes (Thrips tabaci) e resistên-
cia ao mal-de-sete-voltas
(Collectrotrichum gloeosporioides)
(Candeia et al., 1997) e a raiz rosada
(Pyrenochaeta terrestris), considerados
os principais problemas fitossanitários
da região, além de melhor conservação
pós-colheita (Candeia et al., 1987),
pungência moderada (Costa et al., 2003)
e boa adaptação às condições ambientais
locais.

Ao longo desses anos, uma série de
cultivares foi desenvolvida na região por
instituições, como a Empresa
Pernambucana de Pesquisa (IPA) em
parceria com a Embrapa Semi-Árido e
Embrapa Hortaliças, com destaque às da
série IPA, Alfa Tropical e Alfa São Fran-
cisco. Também foram realizados estu-
dos de adaptação de cultivares com o
objetivo de selecionar aquelas mais pro-
dutivas, resistentes às principais doen-

ças e pragas e boa aceitação pelo con-
sumidor.

Estudos de adaptação de cultivares
de cebola nas condições do Vale
Submédio São Francisco foram realiza-
dos por Costa et al. (2000) que verifica-
ram produtividade de bulbos comerciais
variando de 21,4 a 61,8 t ha-1, destacan-
do-se as cultivares Granex 429, Texas
Grano 502, Fransciscana IPA-10 e Vale
Ouro IPA-11. No experimento realiza-
do por Candeia et al. (2001) em
Pernambuco, as cultivares Texas Grano
502 PRR e Texas Grano 1015Y desta-
caram-se com produtividades de 54,8 e
54,2 t ha-1, respectivamente. Em
Juazeiro, Costa et al. (2003) obtiveram
produtividades comerciais variando de
33,5 a 61,1 t ha-1, com o híbrido experi-
mental TPC-91923 destacando-se dos
demais.

Em experimento mais recente reali-
zado por Leite et al. (2005) no Vale do
São Francisco, a produtividade comer-
cial de cebola foi superior à média da

RESUMO
Neste trabalho foi avaliado o desempenho produtivo de genótipos

de cebola no Semi-Árido Nordestino. Foram conduzidos, simulta-
neamente, experimentos em três locais (Mossoró-RN, Petrolina-PE
e Juazeiro-BA), de maio a setembro de 2004. Os delineamentos fo-
ram em blocos completos casualizados, com três repetições. Os tra-
tamentos foram constituídos pelos genótipos de cebola: CNPH 6415,
CNPH 6047, CNPH 6244, CNPH 6400 Chata, CNPH 6400 Redon-
da, CPACT 1, CPACT 2, CPACT 3, Granex 429, Belém IPA 9, BRS
Cascata, Crioula Alto Vale, Bola Precoce, Primavera, Régia, Valeouro
IPA-11, Brisa e Alfa São Francisco. Foram avaliados o peso médio
de bulbos comerciais, produtividades total, comercial e não comer-
cial de bulbos. Os genótipos com os melhores desempenhos pro-
dutivos foram: Brisa (59,8 t ha-1) em Mossoró, Belém IPA-9 (58,9 t
ha-1), Régia (58,9 t ha-1) em Petrolina e Granex 429 (27,9 t ha-1),
Brisa (26,6 t ha-1), Alfa São Francisco (23,0 t ha-1) e Régia (20,0 t ha-

1) em Juazeiro.

Palavras-chave: Allium cepa, rendimento de bulbos, adaptação.

ABSTRACT
Yield of onion genotypes in the semi arid region of

Northeastern Brazil

The yield performance of onion genotypes was evaluated in the
semi arid region of Northeastern Brazil. The experiments were carried
out in counties of different Northeastern States [Mossoró (Rio Grande
do Norte), Petrolina (Pernambuco) and Juazeiro (Bahia)], from May
to September, 2004. The experimental design was of randomized
complete blocks with eighteen treatments and three replications. The
treatments consisted of the following onion genotypes: CNPH 6415,
CNPH 6047, CNPH 6244, CNPH 6400 Chata, CNPH 6400 Redonda,
CPACT 1, CPACT 2, CPACT 3, Granex 429, Belém IPA 9, BRS
Cascata, Crioula Alto Vale, Bola Precoce, Primavera, Régia, Valeouro
IPA-11, Brisa and Alfa São Francisco. Commercial bulb mean weight
and total, commercial and non commercial bulb yield were evaluated.
The highest yields were obtained from the cultivars: Brisa (59,8 t
ha-1) in Mossoró, Belém IPA-9 (58,9 t ha-1), Régia (58,9 t ha-1) in
Petrolina and Granex 429 (27,9 t ha-1), Brisa (26,6 t ha-1), Alfa São
Francisco (23,0 t ha-1) and Régia (20,0 t ha-1) in Juazeiro.

Keywords: Allium cepa, yield, adaptation.
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região, oscilando entre 24,0 e 56,0 t ha-1,
sobressaindo-se as cultivares EX-
07593000 (55,2 t ha-1), Granex 429 (56,0
t ha-1), IPA 11 (51,3 t ha-1), IPA 4 (47,9 t
ha-1), Texas Grano 502 (47,1 t ha-1) e
Brisa (41,9 t ha-1). O presente trabalho
teve por objetivo avaliar o desempenho
produtivo de dezoito genótipos de ce-
bola no Semi-Árido Nordestino, para
identificar os mais adaptados em cada
região de estudo.

MATERIAL E MÉTODOS

Os experimentos foram conduzidos
de maio a setembro de 2004, simulta-
neamente em três locais: em área expe-
rimental da UFERSA em Mossoró, em
solo classificado como Argissolo Ver-
melho Amarelo; em campo experimen-
tal da Embrapa Semi-Árido em
Petrolina, em solo classificado como
Latossolo Vermelho Amarelo, textura
arenosa e, o terceiro em campo experi-
mental da Embrapa Semi-Árido em
Juazeiro, em solo classificado como
Vertissolo. Das áreas experimentais fo-
ram coletadas amostras de solos (0 - 0,3
m), cujos resultados das análises foram:
Em Mossoró, pH (água 1: 2,5) = 7,5;
Ca = 5,20 cmol

c
 dm-3; Mg = 0,60 cmol

c

dm-3; K = 0,41 cmol
c
 dm-3; Na = 0,08

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

c
 dm-3 e P =

146 mg dm-3; Em Petrolina, pH (água
1: 2,5) = 7,0; Ca = 2,20 cmol

c
 dm-3; Mg

= 0,80 cmol
c
 dm-3; K = 0,32 cmol

c
 dm-3;

Na = 0,05 cmol
c
 dm-3; Al = 0,05 cmol

c

dm-3 e P = 23,8 mg dm-3; Em Juazeiro,
pH (água 1: 2,5) = 8,3; Ca = 30,0 cmol

c

dm-3; Mg = 1,90 cmol
c
 dm-3; K = 0,34

cmol
c
 dm-3; Na = 0,09 cmol

c
 dm-3; Al =

0,00 cmol
c
 dm-3 e P = 35,0 mg dm-3.

O preparo do solo constou de uma
aração a 0,30 m de profundidade, segui-
da de gradagem, e levantamento dos can-
teiros. As adubações foram realizadas
com base na análise do solo e segundo
recomendação de Cavalcanti (1998), sen-
do utilizados em Mossoró, 45 kg ha-1 de
N, 45 kg ha-1 de P

2
O

5
 e 45 kg ha-1 de K

2
O,

nas formas de uréia, superfosfato simples
e cloreto de potássio respectivamente.
Nos experimentos realizados em
Petrolina e Juazeiro usaram-se 600 kg ha-1

da fórmula 06-24-12.
As mudas foram produzidas em se-

menteiras com dimensões de 1 m de lar-
gura e 0,20 m de altura, cujo preparo
consistiu de aração, gradagem e
sulcamento. Utilizou-se 10 g m-2 de se-
mentes para semeadura em sulcos trans-
versais ao comprimento do canteiro,

com profundidade de 0,01 m e distân-
cia entre sulcos de 0,10 m. O sistema de
irrigação utilizado foi microaspersão,
com freqüência diária e lâmina de irri-
gação de modo a manter sempre a ca-
pacidade de campo.

O transplantio foi realizado 39 dias
após a semeadura (10/05/04) quando as
mudas atingiram 0,15 a 0,20 m de altu-
ra. Após o transplantio foi aplicado o
herbicida oxadiazon na dose de 1 kg ha-1

(i.a.) para controlar as plantas daninhas
na fase inicial do ciclo da cultura, em
seguida foram adotados tratos culturais
como capinas manuais e aplicações pre-
ventivas de defensivos para o controle
de pragas e doenças com produtos
registrados para a cultura.

Em adubação de cobertura, no ex-
perimento de Mossoró utilizaram-se 100
kg ha-1 de N (uréia), parcelados em três
aplicações (20, 35 e 50 dias após o
transplantio) e 50 kg ha-1 de K

2
O (cloreto

de potássio), parcelados em duas apli-
cações aos 45 e 60 dias após o
transplantio. Nos experimentos de
Petrolina e Juazeiro foram utilizados 55
kg ha-1 de N na forma de uréia parcela-
dos em três aplicações (25, 40 e 50 dias
após o transplantio) e 42 kg ha-1 de K

2
O

na forma de cloreto de potássio, em duas

JO Souza et al.

Tabela 1. Características dos 18 genótipos de cebola avaliados em Mossoró, Petrolina e Juazeiro (Characteristics of 18 onion genotypes,
evaluated in Mossoró, Petrolina and Juazeiro). Mossoró, UFERSA, 2004.

OP: Cultivar de polinização aberta (OP: open pollination cultivar), H: Híbrido (H: hybrid), L: Linhagem.
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aplicações (40 e 50 dias após o
transplantio).

A colheita foi realizada quando 80%
das plantas se encontravam tombadas,
o que dependeu do ciclo de maturação
de cada genótipo. Após a colheita os
bulbos foram curados ao sol durante seis
dias, tendo-se sempre o cuidado de aco-
modar as plantas, de modo que a parte
aérea de uma protegesse o bulbo da plan-
ta seguinte. Em seguida procedeu-se o
toalete eliminando-se o resto das raízes
e parte aérea.

Foram avaliados o peso médio de
bulbos comerciais, produtividade total,
comercial e não comercial de bulbos.
Foram considerados bulbos comerciais
aqueles com diâmetro maior que 35 mm
(Brasil, 1995).

O delineamento experimental utili-
zado foi blocos casualizados completos,
com 18 tratamentos e três repetições. Os
tratamentos corresponderam aos
genótipos de cebola CNPH 6415, CNPH
6047, CNPH 6244, CNPH 6400 chata,
CNPH 6400 redonda, CPACT 1,
CPACT 2, CPACT 3, Granex 429,

Belém IPA 9, BRS Cascata, Crioula Alto
Vale, Bola Precoce, Primavera, Régia,
Valeouro IPA-11, Brisa e Alfa São Fran-
cisco (Tabela 1). Cada unidade experi-
mental foi composta por quatro fileiras
de 50 plantas, espaçadas de 15 cm entre
linhas e 10 cm entre plantas, com área
total de 3 m2 por parcela.

Os dados foram submetidos a análi-
ses de variância isoladas para cada expe-
rimento, procedendo-se em seguida à aná-
lise conjunta dos experimentos. As mé-
dias foram comparadas pelo teste de Scott-
Knott, 5% de probabilidade com o auxí-
lio do programa Sisvar (Ferreira, 2000).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por meio da análise conjunta verifi-
cou-se efeito significativo da interação
genótipos x locais para todas as carac-
terísticas de rendimento. Com exceção
da produtividade não comercial de bul-
bos, as maiores médias gerais foram
obtidas no experimento de Petrolina,
sendo a produção comercial 10% supe-
rior à obtida em Mossoró e 209% supe-

rior à obtida em Juazeiro (Tabela 2). Isso
deve-se, provavelmente, ao fato da
maioria dos genótipos já serem cultiva-
dos na região, e consequentemente mais
adaptados ao local de cultivo.

No experimento realizado em
Mossoró, o genótipo Brisa apresentou
as maiores produtividades total e comer-
cial (59,98 e 59,78 t ha-1). Esses rendi-
mentos foram aproximadamente 160%
acima da média regional (23,0 t ha-1),
evidenciando-se boa adaptação do mes-
mo à região de avaliação (Tabela 2). O
genótipo Brisa foi desenvolvido após
seis ciclos de seleção em população
oriunda do cruzamento das cultivares
Roxa IPA-3 e Texas Grano 1015Y, e é
especialmente recomendada para o cul-
tivo no Nordeste brasileiro, preferencial-
mente a partir do mês de abril (Empre-
sa Pernambucana de Pesquisa
Agropecuária, s.d.).

No município de Mossoró e regiões
circunvizinhas, a cebola é cultivada de
maio a setembro, logo após o período
das chuvas, predominando a cultivar
Texas Grano 502, irrigada por

* Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem estatisticamente pelo teste de Skott-Knott, a 5% de
probabilidade (Means followed by the same capital letter in the line and small in the column did not differ from each othe; Skott-Knott, 5%).

Tabela 2. Valores médios das produtividades total, comercial e não comercial de bulbos de 18 genótipos de cebola avaliados em Mossoró,
Petrolina e Juazeiro (Mean values of total, commercial and non commercial yield of 18 onion genotypes in Mossoró, Petrolina and Juazeiro).
Mossoró, UFERSA, 2004.
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gotejamento e com aplicação de fertili-
zantes via água.

Os genótipos Valeouro IPA-11,
CNPH 6244, CNPH 6047 revelaram
comportamento intermediário com pro-
dutividade total variando de 45,89 a
51,53 t ha-1 e comercial de 45,62 a 51,37
t ha-1. Os demais genótipos tiveram de-
sempenho inferior, com destaque para
o CPACT 1, que apresentou as menores
produtividades total (25,09 t ha-1) e co-
mercial (24,45 t ha-1) (Tabela 2). ‘BRS
Cascata’ expressou a maior produção
não comercial (2,02 t ha-1),
correspondendo a aproximadamente
6,7% da produtividade total desse
genótipo.

Em Petrolina, os genótipos Belém
IPA-9 e Régia foram superiores aos de-
mais, apresentando, respectivamente,
produtividades total de 61,78 e 60,49 t
ha-1 e comercial de 57,53 e 58,91 t ha-1

(Tabela 2). Esses rendimentos foram
superiores à média de produtividade da
região e dos obtidos por Costa et al.
(1997) e Candeia et al. (2001). Os

genótipos CNPH 6047, CNPH 6400
Chata, CNPH 6400 Redonda, CPACT
2, Granex 429, Bola Precoce, Primave-
ra, Valeouro IPA-11, Brisa e Alfa São
Francisco tiveram comportamento inter-
mediário com produtividades total e
comercial de 42,85 a 51,02 t ha-1 e de
39,03 a 48,01 t ha-1, respectivamente. A
maior produtividade conseguida em
Petrolina prova que a maioria desses
genótipos em teste adapta-se bem a essa
região de cultivo. Os genótipos CNPH
6415 e CPACT 1 apresentaram produ-
ções de bulbos não comerciais superio-
res aos demais, sendo respectivamente
de 7,51 e 7,06 t ha-1. Esses valores são
relevantes, pois representam aproxima-
damente 20% da produtividade desses
genótipos.

Em Juazeiro, os desempenhos de
todos os genótipos ficaram abaixo da
média de produtividade da região e tam-
bém foram inferiores aos obtidos nos
experimentos de Mossoró e Petrolina
(Tabela 2). Como possíveis fatores res-
ponsáveis podem ser destacados o ele-

* Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e  minúscula na coluna, não diferem
estatisticamente pelo teste de Skott-Knott, a 5% de probabilidade (Means followed by the
same capital letter in the line and small in the column did not differ from each othe; Skott-
Knott, 5%).

Tabela 3. Peso médio de bulbos comerciais de 18 genótipos de cebola, cultivados em Mossoró,
Petrolina e Juazeiro (Average value of commercial bulbs of 18 onion genotypes cultivated
in Mossoró, Petrolina and Juazeiro). Mossoró, UFERSA, 2004.
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vado pH do solo da área experimental,
o que provavelmente afetou a disponi-
bilidade de alguns nutrientes essenciais
para as plantas, uma vez que para as
condições de cultivo da cebola a faixa
adequada de pH situa-se entre 6,0 e 6,6;
a textura do solo mais argilosa, visto que
solo pesado dificulta a formação de bul-
bos, além de deformá-los, aumentando
o número de bulbos “charutos” (Fontes,
1998); e a incidência maior de pragas,
como tripes e mosca-minadora e doen-
ças principalmente mancha-purpura (Al-
ternaria porri) e queima das pontas
(Botritis sp.), verificadas durante a con-
dução do experimento, podem também
ter sido determinantes para o baixo ren-
dimento.

Os genótipos Granex 429, Brisa,
Alfa São Francisco e Régia, destacaram-
se dos demais com produtividade total
de 29,85; 29,84; 26,83 e 24,13 t ha-1,
respectivamente, e comercial de 27,91;
26,62; 22,95 e 19,97 t ha-1 nessa mesma
ordem (Tabela 2). Os genótipos CNPH
6400 Redonda, Valeouro IPA-11,
CPACT 2, CNPH 6047, Primavera e
CNPH 6415 apresentaram comporta-
mento intermediário com produtivida-
de total entre 18,61 e 22,57 t ha-1. Além
desses genótipos, o ‘Bola Precoce’ e
CNPH 6400 Chata também apresenta-
ram comportamento intermediário para
produtividade comercial. Os rendimen-
tos desse grupo de genótipos variaram
de 11,41 a 18,24 t ha-1 (Tabela 2). Os
genótipos Crioula Alto Vale, CPACT 3,
Belém IPA-9, BRS Cascata, CPACT 1,
CNPH 6244, CNPH 6400 Chata e Bola
Precoce, apresentaram as menores pro-
dutividades totais, entre 6,83 e 16,57 t
ha-1. Para a produtividade comercial,
apenas os genótipos CNPH 6244,
CPACT 1, BRS Cascata, Belém IPA-9,
CPACT 3 e Crioula Alto Vale tiveram
comportamento inferiores.

Os rendimentos totais máximos ob-
tidos neste trabalho foram superiores aos
apresentados por Araújo et al. (2004)
que obtiveram produtividades totais de
23,96 t ha-1, com o genótipo Superex
sobressaindo-se dos demais entre os
avaliados na Bahia. Porém, as médias
obtidas neste trabalho foram inferiores
às obtidas por Costa et al. (2003), que
alcançaram produtividades totais de
74,74 t ha-1 com o genótipo TPC-91923.
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Resende et al. (2004), avaliando
genótipos de cebola em Juazeiro, alcan-
çaram produtividades totais variando de
19,10 a 45,11 t ha-1.

Desdobrando-se a interação local
dentro de genótipos, verifica-se que,
com base na produtividade comercial,
os genótipos CNPH 6244 e Brisa, apre-
sentaram melhor desempenho em
Mossoró. No entanto, CNPH 6415,
CNPH 6047, Granex 429, BRS Casca-
ta, CPACT 1, CPACT 3, Crioula Alto
Vale, Alfa São Francisco e Valeouro IPA
11, não diferiram estatisticamente em
Mossoró e Petrolina, mas foram supe-
riores a Juazeiro. CPACT 2, Belém IPA
9, CNPH 6400 Chata, CNPH 6400 Re-
donda, Bola Precoce, Primavera e Ré-
gia apresentaram melhor desempenho
em Petrolina em relação à Mossoró e
Juazeiro (Tabela 2).

Para o peso médio de bulbo não hou-
ve diferença estatística entre os
genótipos avaliados em Mossoró, porém
houve uma variação de 63 g (Crioula
Alto Vale) a 95 g (Granex 429), com
média de 78 g. De acordo com Silva et
al. (1991) os bulbos com peso entre 80
e 100 g, têm a preferência do consumi-
dor, que adotaram essa como uma das
características de maior valor comercial
(Tabela 3). Em Petrolina o peso variou
de 68 a 139 g, sendo os genótipos Bri-
sa, Régia, Granex 429 e Belém IPA 9 os
que apresentaram os maiores pesos. Tais
resultados estão dentro da faixa obtida
por Leite et al. (2005), situada entre 86
a 160 g/bulbo, em experimento realiza-
do na mesma região. Os menores pesos
médios observados foram para os
genótipos CNPH 6244, CPACT 3 e
Crioula Alto Vale (Tabela 3).

Em Juazeiro, houve diferença esta-
tística entre os genótipos para o peso
médio de bulbos. O ‘Granex 429’ e ‘Bri-
sa’ apresentaram os maiores valores
embora não tenham diferido de CNPH
6415, CNPH 6047, CPACT 2, Belém
IPA-9, CNPH 6400 Chata, CNPH 6400
Redonda, Bola Precoce, Primavera,
Régia, Alfa São Francisco e Valeouro
IPA-11 (Tabela 3). Considerando-se que
bulbos com 80 a 100 g são os preferi-

dos pelos consumidores, apenas os
genótipos CNPH 6415, CNPH 6047,
Granex 429, Primavera, Régia, Brisa e
Alfa São Francisco apresentaram-se
dentro desta faixa de peso.

Desdobrando-se a interação local
dentro de genótipos, verifica-se que os
genótipos CNPH 6244, Granex 429,
CPACT 1, CPACT 2, Belém IPA 9,
CNPH 6400 Chata, Bola Precoce, Pri-
mavera, Régia, Brisa e Valeouro IPA 11
apresentaram maior peso de bulbo em
Petrolina; entretanto, não houve diferen-
ça estatística entre Mossoró e Juazeiro.
BRS Cascata e CPACT 3 foram estatis-
ticamente iguais em Mossoró e
Petrolina, porém superiores a Juazeiro.
Para os demais genótipos não houve di-
ferença significativa entre os locais de
avaliação (Tabela 3).

Considerando a produtividade co-
mercial, os genótipos Brisa em Mossoró,
Belém IPA 9 e Régia em Petrolina e
Granex 429, Régia, Brisa e Alfa São
Francisco em Juazeiro apresentaram os
melhores desempenhos, destacando-se
como alternativas para cultivo no perío-
do de realização do trabalho nessas re-
giões. Entretanto, aqueles genótipos que
tiveram comportamentos intermediários
não deverão ser descartados, pois ape-
sar de inferiores, as produtividades fo-
ram na sua maioria, maiores que as pro-
dutividades médias das regiões em es-
tudo.
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A crescente expansão demográfica
e suas possíveis conseqüências, em

termos de demanda de alimentos, tem
incentivado os pesquisadores a procu-
rar novas opções, dentre as fontes já uti-
lizadas e atualmente esquecidas, ou a fo-
mentar o uso daquelas pouco conheci-
das (Klein et al.,1989).

Existe hoje um crescente interesse
do consumidor por novidades na área
alimentar, o que influencia também o
mercado de hortaliças (Junqueira e
Luengo, 2000).

O gênero Xanthosoma, da família
Araceae, inclui muitas espécies, como
o mangarito [(Xanthosoma mafaffa (L.)
Schott)] que é uma das mais difundidas
e cultivadas (Coursey, 1968; Pena,
1970). O mangarito é originário da re-
gião centro-americana, e é encontrado
no México, Venezuela, Colômbia, Pa-
namá, Costa Rica, Peru e Brasil. É tam-
bém chamado de tannia, tiquisque,
malangay e no Brasil, é também conhe-
cido como mangará, taioba portuguesa
e mangareto.

COSTA CA; RAMOS SJ; ALVES DS; FERNANDES LA; SAMPAIO RA; MARTINS ER. 2008. Nutrição mineral do mangarito num Latossolo Vermelho
Amarelo. Horticultura Brasileira 26:102-106.

Nutrição mineral do mangarito num Latossolo Vermelho Amarelo
Candido A da Costa; Sílvio Junio Ramos; Daniel S Alves; Luiz Arnaldo Fernandes; Regynaldo A
Sampaio; Ernane Ronie Martins
UFMG - NCA, C. Postal 135, 39404-006 Montes Claros-MG; larnaldo@ufmg.br

A espécie apresenta rizoma subter-
râneo principal, com brotações laterais
e várias folhas grandes brotam do
rizoma principal. As inflorescências são
raramente férteis, produzindo poucas
sementes viáveis. Apresenta ciclo em
torno de 11 meses sendo que durante os
primeiros seis meses ocorre o desenvol-
vimento do rizoma e folhas e nos últi-
mos quatro meses as folhas começam a
secar, indicando o ponto de colheita da
cultura.

Pelas características culinárias pecu-
liares de seus rizomas, são muito apre-
ciados pela população rural e só é
comercializado sazonalmente, em locais
próximos às áreas de produção. Toda-
via, progressos tecnológicos que levem
ao aumento da produção e da qualidade
comercial dos rizomas, poderão torná-
lo um produto mais popular para o mer-
cado horti-granjeiro nacional.

Os rizomas são consumidos cozidos,
ensopados com carnes e ao molho e seu
valor nutricional é comparável à batata.
Um uso secundário está no consumo das

folhas jovens, que são comparadas ao
espinafre. Em Porto Rico, pelo proces-
so de desidratação, é consumido tam-
bém na forma de farinha. Segundo
Jordan (1979), as características nutri-
tivas de mangarito são: 9 g de calorias;
70,5 g de água; 2,5 g de proteínas; 27 g
de carboidratos; 16 mg de cálcio; 47 mg
de fósforo; 0,9 mg de ferro e 7 mg de
vitamina C. Devido às características de
valor nutricional, o mangarito pode ser
sugerido juntamente com outras espé-
cies produtoras de tubérculos e raízes
tuberosas, como cultura alternativa para
aumentar a base alimentar de regiões em
desenvolvimento.

Os dados técnicos sobre seu cultivo
são escassos e, para sua propagação e
plantio podem ser usados tanto os
rizomas primários como os secundários
(Eny, 1967). No entanto, os estudos rea-
lizados por Vasconcelos (1972) estabe-
leceram algumas bases racionais para a
cultura, como a profundidade de plan-
tio, o espaçamento, o tipo e o tamanho
de rizomas-semente.

RESUMO
Com o objetivo de caracterizar as limitações nutricionais para a

produção de matéria seca do mangarito [(Xanthosoma mafaffa (L.)
Schott)], conduziu-se um experimento em casa de vegetação com
amostras da camada de 0-20 cm de um Latossolo Vermelho Amare-
lo sob vegetação de cerrado, coletado no município de Montes Cla-
ros, MG. O cultivo foi realizado em vasos de 3 L de capacidade. O
delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em treze
tratamentos, com três repetições. Os tratamentos foram baseados na
técnica do elemento faltante (em que se omite a calagem e cada um
dos macronutrientes e micronutrientes). A ordem decrescente dos
tratamentos que mais afetaram a produção de matéria seca da parte
aérea foi: -Calagem> -P > -S > testemunha > -B > -Calagem+Ca+Mg
> -N > -K. A omissão de Ca, Mg, Zn e Cu não afetaram a produção
de matéria seca da parte aérea. A ordem decrescente dos tratamentos
que mais afetaram a produção de matéria seca de raízes foi: -B > -
Mg > -Calagem+Ca+Mg > -K > -N > -Zn > -Calagem > -S > -Cu >
-Ca > -Cu > -Ca > testemunha > -P.

Palavras-chave: Xanthosoma mafaffa, requerimento de nutrientes,
hortaliça não convencional.

ABSTRACT
Mineral nutrition of Xanthosoma mafaffa under cerrado soil

The aim of this work was to characterize the nutritional
limitations for dry matter production of Xanthosoma mafaffa (L.)
Schott. The experiment was carried out in a greenhouse with 0-20
cm samples of a Oxisol under cerrado vegetation, collected at Montes
Claros, Minas Gerais State, Brazil. The cultivation was conducted
in 3 L pots. The experimental design was totally randomized with
13 treatments and three replications. Treatments were based on the
missing element technique (with omission of liming and each one
of the macro and micronutrients). The decreasing order of treatments
that more influenced the aerial dry matter production was: -liming>
-P > -S > test > -B > -liming+Ca+Mg > -N > -K. The omission of
Ca, Mg, Zn and Cu did not influence the aerial dry matter production.
The decreasing order of treatments that influenced the root dry matter
production was: -B > - Mg > -liming+Ca+Mg > -K > -N > -Zn > -
liming > -S > -Cu > -Ca > -Cu > -Ca > test > -P.

Keywords: Xanthosoma mafaffa, nutrients requirement, no
conventional vegetable crops.

(Recebido para publicação em 19 de novembro de 2006; aceito em 18 de fevereiro de 2008)
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O estresse nutricional decorrente da
deficiência ou do excesso de nutrientes
ou de elementos químicos que interfe-
rem no metabolismo vegetal é um im-
portante fator na redução da produtivi-
dade, notadamente em solos tropicais de
baixa disponibilidade de nutrientes e
elevada acidez, como os do Norte de
Minas Gerais onde o mangarito é culti-
vado por pequenos agricultores de for-
ma rudimentar, sem aplicação de ferti-
lizantes.

A eficiência nutricional, do ponto de
vista fisiológico, refere-se à habilidade
de uma planta em absorver o nutriente
do solo, distribuí-lo e utilizá-lo interna-
mente (Goddard & Hollis, 1984). Para
Graham, (1984), a eficiência de uso de
um nutriente é definida como a habili-
dade de uma espécie ou genótipo em
fornecer altas produções num solo defi-
ciente no nutriente em estudo. Para o
mangarito, não foi encontrada na litera-
tura consultada a descrição de sintomas
de deficiências de nutrientes.

Embora seja tradicionalmente culti-
vada no norte de Minas Gerais, poucas
informações existem a respeito desta
espécie, principalmente as relativas ao
manejo e as exigências nutricionais da
cultura. Nessa região as plantas são cul-
tivadas por pequenos agricultores, pre-
ferencialmente nas áreas baixas da pai-
sagem, próximas aos cursos d´água,
onde os solos apresentam teores mais
elevados de matéria orgânica e de nu-
trientes. Com a retirada da vegetação
nativa e cultivo intensivo dessas áreas a
produção de mangarito está decrescen-
do a cada cultivo, reduzindo a renda das
famílias. Desta forma o objetivo deste
trabalho foi caracterizar as limitações
nutricionais no crescimento do
mangarito [(Xanthosoma mafaffa (L.)
Schott)], utilizando a técnica do elemen-
to faltante.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em
casa de vegetação, na UFMG - NCA,
em Montes Claros, de novembro de
2004 a julho de 2005. Utilizaram-se
amostras (0-20 cm) de solo Latossolo
Vermelho Amarelo distrófico e álico,
coletado no município de Montes Cla-
ros. Após a coleta o solo foi peneirado

em malha de 5 mm e determinados os
atributos físicos e químicos, conforme
Embrapa (1997): pH em água= 4,6; P=
0,6 mg dm-3, K= 0,01 mmol

c
 dm-3; Ca=

1,1 mmol
c
 dm-3; Mg= 0,4 mmol

c
 dm-3;

Al= 37 mmol
c
 dm-3; H+Al= 120 mmol

c

dm-3; SB= 1,51 mmol
c
 dm-3; t= 38,51

mmol
c
 dm-3; Matéria orgânica= 24 g kg-1;

areia= 500 g kg-1, silte= 80 g kg-1 e argi-
la= 420 g kg-1.

Foi realizado o cultivo do mangarito,
em vasos de 3 L de solo. O delineamen-
to experimental foi o inteiramente
casualizado, sendo 13 tratamentos, com
três repetições. Os tratamentos, basea-
dos na técnica do elemento faltante fo-
ram: 1) testemunha (T); 2) completo 1:
adubado com N, P, K, S, B, Cu e Zn +
calagem (C1); 3) completo 2: completo
1 –calagem + Ca e Mg como sulfato
(C2); 4) Completo 1 –calagem (C1-
calagem); 5) completo 1 –N (C1-N); 6)
completo 1 –P (C1-P); 7) completo 1 –
K (C1-K); 8) completo 1 –S (C1-S); 9)
completo 1 –B (C1-B); 10) completo 1
–Cu (C1-Cu); 11) completo 1 –Zn (C1-
Zn); 12) completo 2 –Ca (C2-Ca) e 13)
completo 2 –Mg (C2-Mg).

Nos tratamentos que receberam
calcário, as doses foram baseadas em
curvas de incubação obtidas em experi-
mentos realizados em laboratório, visan-
do elevar a saturação por bases (V) a
70%. O corretivo utilizado foi o calcário
dolomítico calcinado e
micropulverizado, com 36% de CaO,
14% de MgO, PRNT igual a 100%,
0,02% de Zn, 0,01% de B, 0,03% de
Fe,0, 03% de Mn e 0,00% de Cu.

Para o cultivo, foram aplicados por
dm3 de solo, 100 mg de N, 300 mg de
P

2
O

5
, 100 mg de K

2
O, 200 mg de Ca, 60

mg de Mg, 40 mg de S, 0,5 mg de B, 1,5
mg de Cu e 5 mg de Zn, omitindo-se
quando pertinente o nutriente referente
ao tratamento. As doses das fontes fo-
ram calculadas de modo a atender cor-
retamente à adubação básica para cada
tratamento, de acordo com Malavolta
(1980).

Após a aplicação do calcário nos tra-
tamentos pertinentes, todos os vasos do
experimento permaneceram em incuba-
ção por 30 dias, com umidade corres-
pondente capacidade de campo. No fi-
nal desses 30 dias, os solos foram seco
e receberam os tratamentos, permane-

cendo incubados por mais 30 dias, com
umidade correspondente a capacidade
de campo. Posteriormente, foi plantado
um rizoma de 55 g em média de
mangarito por vaso. A umidade dos va-
sos foi mantida em torno de 70% do
volume total de poros, aferida median-
te pesagens periódicas dos vasos, com-
pletando-se o peso com água
desmineralizada.

Após a secagem do material vege-
tal, em estufa a 65-70o C, foi determi-
nada a matéria seca da parte aérea
(hastes+folhas) (MSPA) e sistema
radicular (rizomas+pequenas raízes)
(MSSR) das plantas colhidas.

As variáveis foram submetidas à
análise de variância e os tratamentos
comparados pelo teste de Scott Knott a
5% de probabilidade. Foi calculada,
também, a produção relativa de matéria
seca do sistema radicular e de matéria
seca da parte aérea dos tratamentos de
omissão em relação ao tratamento Com-
pleto 1 (100%).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os tratamentos estudados influen-
ciaram tanto a produção de matéria seca
do sistema radicular (MSSR) quanto a
produção de matéria seca da parte aérea
(MSPA). O tratamento C1 superou os
demais tratamentos quanto a MSSR (Fi-
gura 1). A produção relativa de MSSR
em todos os tratamentos estudados foi
inferior a 50% daquela obtida no trata-
mento C1 (Figura 2).

O tratamento C2 e os tratamentos
com omissão de calagem C1- Cal, ou N
(C1-N), ou K (C1-K), ou Mg (C1-Mg),
ou Zn (C1-Zn), ou B (C1-B) foram os
que mais limitaram o crescimento e o
desenvolvimento do sistema radicular,
reduzindo a MSSR a valores inferiores
a 40% em relação ao tratamento com-
pleto 1 (Figura 2). Chaminade (1972)
considera que a deficiência de um nu-
triente no solo é severa quando o rendi-
mento da cultura é reduzido a valores
inferiores a 40% em relação ao trata-
mento completo.

Quanto à produção de matéria seca
da parte aérea (MSPA) verificou-se que
não houve diferença significativa entre
os tratamentos C1, C2-Ca, C2-Mg, C1-
Zn e C1-Cu. Nesses tratamentos a

Nutrição mineral do mangarito num Latossolo Vermelho Amarelo
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MSPA foi significativamente superior à
obtida nos demais. Os tratamentos que
mais influenciaram foram C1-Cal, C1-
P e C1-S.

A omissão da calagem (C1-Cal), re-
duziu significativamente a MSPA e
MSSR e corresponderam 12,6% e a
38,68%, respectivamente, em relação ao
tratamento C1, indicando que a ausên-
cia de calagem é um fator limitante para

o crescimento do mangarito. Nessas
condições a falta de calagem no solo
contribuiu para um baixo valor de pH,
Ca e Mg, e os nutrientes que compu-
nham esse tratamento não puderam as-
sumir a forma disponível para a planta
(Marschner, 1995). Sob condições muito
ácidas ocorre considerável solubilização
do alumínio do solo o qual passa a ser
um componente da acidez potencial e,

consequentemente, por ser um elemen-
to fitotóxico, um dos responsáveis pe-
los efeitos desfavoráveis da acidez so-
bre os vegetais.

 Em geral, os efeitos perniciosos do
alumínio nas plantas refletem-se prin-
cipalmente nas raízes. Segundo Aguiar
(1998), a toxidez por Al+3 reduz a divi-
são celular, impede a produção de regu-
ladores de crescimento nas partes no-
vas das raízes, impossibilitando a divi-
são celular e a absorção de Ca+2, que só
ocorre na região apical da raiz. Assim,
as raízes tornam-se mais lentas em alon-
gar, engrossando e não se ramificando
normalmente. Em solos com elevados
teores de alumínio a calagem é impres-
cindível para o bom rendimento das cul-
turas, pois além de reduzir ou eliminar
os efeitos tóxicos do alumínio, aumen-
ta a absorção de fósforo pelas plantas
(Fernandes et al., 2000).

Por outro lado, algumas plantas na-
tivas do Cerrado brasileiro são toleran-
tes ao alumínio tóxico, não respondo à
calagem (Haridasan, 2000).

Quanto aos macronutrientes, os tra-
tamentos C1-P e C1–S foram os mais
limitantes para a MSPA (Figura 1).
Quando se omitiu o P, a produção de
matéria seca da parte aérea
correspondeu a 15,44% e do sistema
radicular a 61,95%, em relação ao tra-
tamento C1 (Figura 2). Segundo Lopes
(1983), o P é o elemento que mais limi-
ta a produção das culturas, principal-
mente quanto se trata de solos do cerra-
do. Provavelmente a deficiência de P
não permitiu uma multiplicação celular
adequada para o crescimento da planta.

De acordo com Mengel & Kirkby
(1987), plantas com deficiência em fós-
foro têm o seu crescimento prejudica-
do, devido ao P participar de compos-
tos que armazenam e fornecem energia
para os diversos processos metabólicos
da planta, tais como respiração,
fotossíntese, síntese e desdobramento de
carboidratos, trabalho mecânico e absor-
ção iônica ativa. De acordo com Gomes
& Paiva, (2004) o fósforo é necessário
para as plantas em quantidades bem
menores do que as de nitrogênio e de
potássio e, que um adequado suprimen-
to desse elemento é importante no iní-
cio do crescimento da planta para a for-
mação dos primórdios vegetativos.

Figura 1. Produção de matéria seca da parte aérea e do sistema radicular de mangarito, em
função dos tratamentos: C1= N, P, K, S, B, Cu e Zn + calagem; C1-Cal= C1 - calagem; C2=
C1 – calagem + Ca e Mg como sulfato; C1-N= C1 – nitrogênio; C1-P= C1 – fósforo; C1-K=
C1 – potássio; C2-Ca= C2 – cálcio; C2-Mg= C2 – magnésio; C1-S= C1 – enxofre; C1-Zn=
C1 – zinco; C1-Cu= C1 – cobre; C1-B= C1 – boro e T= testemunha. Montes Claros, UFMG-
NCA, 2005.
*Médias seguidas pela mesma letra, maiúscula para matéria seca da parte aérea e minúscula
para matéria seca do sistema radicular, não diferem entre si pelo teste de Scott Knott (1% p).

Figura 2. Produção relativa de matéria seca da parte aérea e do sistema radicular de mangarito
em comparação ao tratamento C1. C1= N, P, K, S, B, Cu e Zn + calagem; C1-Cal= C1 -
calagem; C2= C1 – calagem + Ca e Mg como sulfato; C1-N= C1 – nitrogênio; C1-P= C1 –
fósforo; C1-K= C1 – potássio; C2-Ca= C2 – cálcio; C2-Mg= C2 – magnésio; C1-S= C1 –
enxofre; C1-Zn= C1 – zinco; C1-Cu= C1 – cobre; C1-B= C1 – boro e T= testemunha.
Montes Claros, UFMG, 2005.
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Na omissão de S, a MSPA e a MSSR
corresponderam, respectivamente, a
17,47% e a 47,81% da produção do tra-
tamento C1 (Figura 2). Segundo
Marschner (1995), o enxofre é um dos
nutrientes básicos para a síntese de pro-
teínas, e o suprimento inadequado des-
se nutriente acarreta em um menor de-
senvolvimento da parte aérea. De acor-
do com Carneiro (1995), o enxofre é
essencial para uma eficiente utilização
de N pelas plantas por ser constituinte
de aminoácidos e essencial para a sínte-
se de gorduras e, na sua ausência, as
raízes se tornam mais fibrosas, compri-
das, mas com poucas radículas.

A omissão de N e de K também afe-
taram a produção de biomassa (Figura
1). No tratamento C1-N a MSPA
correspondeu a 63% e a MSSR
correspondeu a 38,12% em comparação
ao tratamento C1. De acordo com Car-
neiro (1995), esse elemento é importante
na composição de clorofila, enzimas,
proteínas estruturais, ácidos nucléicos e
outros compostos orgânicos. Um bom
suprimento de N para as plantas, segun-
do Scheller (1998), promove desenvol-
vimento maior nas folhas, o período
vegetativo se torna mais longo e o teor
de clorofila nas folhas aumenta, assim
como a assimilação e a troca de energia
e substâncias dentro da rizosfera.

Taiz & Zeiger (2004) enfatizam que
o N é o nutriente que mais altera a com-
posição química na planta. Sob alta dis-
ponibilidade de N, os teores de proteí-
nas e aminoácidos solúveis na folha
aumentam e o teor de açúcares diminui,
além de retardar a maturação dos teci-
dos e diminuir sua lignificação. No en-
tanto, a adubação nitrogenada em ex-
cesso pode provocar carência de cobre,
ferro, manganês e zinco (Gomes, 2000).

No tratamento C1-K a produção de
MSPA e MSSR diferiu estatisticamente
em relação ao tratamento C1 (Figura 1)
e corresponderam a 63,41% e 36,85%,
respectivamente, em comparação ao tra-
tamento C1. De acordo com Raij (1990),
para um crescimento vigoroso e saudá-
vel, as plantas necessitam absorver gran-
de quantidade de potássio. Esse elemen-
to, segundo o autor, está envolvido na
maioria dos processos biológicos da
planta, atuando no suco celular. Segun-
do Araújo (2001), o K atua como

ativador enzimático de processos res-
ponsáveis pela síntese e degradação de
compostos orgânicos, participa no pro-
cesso de abertura e fechamento dos
estômatos, respiração, síntese de proteí-
nas, osmorregulação, extensão celular
e balanço entre cátions e anions. É in-
dispensável também para a formação de
proteínas, ou seja, o aproveitamento do
nitrogênio.

Gomes (2000) afirma que com a
deficiência de K, as plantas não conse-
guem usar a água do solo, prejudicando
a absorção dos demais nutrientes, no
entanto, a absorção excessiva de potás-
sio causa prejuízo na absorção de zinco
e de cálcio, o que aumento o efeito tóxi-
co do manganês, em algumas situações.

Por outro lado, a omissão de Ca e
Mg não afetaram a MSPA (Figura 1),
pois não houve diferença significativa
entre os tratamentos C1 e C2-Ca. No
entanto, na ausência desses elementos a
MSSR foi prejudicada em relação ao
tratamento C1. O cálcio é imprescindí-
vel para a absorção dos nutrientes, ma-
nutenção da estabilidade das membra-
nas e das paredes celulares das raízes e
elongação e divisão celular, estando
também envolvido no metabolismo do
N (Marschner, 1995). Já a deficiência
de Mg afeta a absorção de nutrientes
(Malavolta, 1989).

Em relação aos tratamentos com
omissão dos micronutrientes Zn, Cu e
B, foi verificada uma redução da MSSR,
em relação ao tratamento C1, porém, na
MSPA, quando se omitiu Zn e Cu, não
houve diferença estatística em relação
ao C1 (Figura 1).

No tratamento C1-Zn a MSSR e a
MSPA corresponderam a 139,83% e a
38,4%, respectivamente daquelas obti-
das no tratamento C1 (Figura 2). Segun-
do Marschner (1995), tanto a toxidade
como a falta de zinco pode afetar o cres-
cimento e o metabolismo normal das
espécies vegetais. Malavolta (1989),
afirma que o zinco é indispensável para
a produção de clorofila. De acordo com
Dechen et al., (1991), a deficiência de
Zn pode se associar ao excesso de P, Mn
e F no solo, e de P e Cu na planta.

O cobre é importante para a ativa-
ção de enzimas, síntese de proteínas,
metabolismo de carboidratos e fixação
de N

2
 (Malavolta, 1989). No presente

estudo a produção de MSSR e a MSPA
corresponderam, respectivamente, a
122,76% e 48,13% daquelas obtidas no
tratamento C1 (Figura 2).

Diferentemente da omissão do Zn e
do Cu, a omissão de B limitou tanto a
MSSR quanto a MSPA. No tratamento
C1-B a MSSR e PSPA corresponderam
a 38,6% e a 23,5% daquelas obtidas no
tratamento C1 (Figura 2). A deficiência
de boro prejudica o transporte e a ação
dos reguladores de crescimento, além de
provocar distúrbios no desenvolvimen-
to da planta, em razão do aumento do
nível do ácido indol acético, redução da
síntese de proteínas, dificuldade de for-
mação da parede celular e no transporte
de produtos da fotossíntese, propician-
do o acúmulo de compostos fenólicos
no vegetal (Melo & Lemos, 1991). Se-
gundo Malavolta (1989) a ausência de
boro na planta, pode provocar a morte
do meristema apical, também chamada
de seca dos ponteiros. De acordo com
Primavesi (1990), a deficiência de boro
é a que mais drasticamente reduz o vo-
lume radicular, tal fato observado neste
experimento, onde se verificou que o
tratamento com a omissão de B, a pro-
dução de MSSR foi a menor,
correspondendo a 23,59% em compa-
ração ao tratamento C1 (Figura 2).

Além da redução na produção de
biomassa, na ausência de
macronutrientes e micronutrientes, não
foram verificados sintomas visíveis de
deficiência nutricional nas plantas do
mangarito. A ordem decrescente dos tra-
tamentos que mais afetaram a produção
de matéria seca da parte aérea foi: -
Calagem> -P > -S > testemunha > -B >
-Calagem+Ca+Mg > -N > -K. A omis-
são de Ca, Mg, Zn e Cu não afetaram
negativamente a produção de matéria
seca da parte aérea. A ordem decrescente
dos tratamentos que mais afetaram a
produção de matéria seca do sistema
radicular foi: -B > - Mg > -
Calagem+Ca+Mg > -K > -N > -Zn > -
Calagem > - S > -Cu > -Ca > -Cu > -Ca
> testemunha > -P.
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A melancieira (Citrullus lanatus
Schard.) é uma cucurbitácea ori-

ginária da África Tropical, cultivada em
todo território nacional e em outros paí-
ses, sendo caracterizada pelo hábito de
crescimento rasteiro e pelo ciclo curto
(Miranda et al., 1997; Carvalho, 1999;
Filgueira, 2000). Planta de fácil adapta-
ção e de amplo uso medicinal, constituí-
se em uma das principais hortaliças-fruto
produzidas e consumidas no Brasil
(Miranda et al., 1997; Leonel et al., 2000).

No estado de São Paulo a
melancieira é explorada regionalmente
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(Blanco et al., 1997), sendo uma das
mais importantes fontes de renda fami-
liar em pequenos municípios na região
do médio Paranapanema. Desta forma,
em virtude da adaptação da cultura à
região, mudanças significativas no per-
fil do processo produtivo são atualmen-
te constatadas, passando de mão-de-obra
intensiva para investimento em
tecnologias promissoras, como é o caso
do manejo de plantas daninhas (Maciel
et al., 2003).

A convivência com as plantas dani-
nhas pode comprometer a produção da

melancieira tanto quantitativa como qua-
litativamente, onerar o custo de produção
e reduzir o rendimento da lavoura. O uso
de herbicidas não é prática comum entre
os produtores de melancia, principalmen-
te pela falta de registro de produtos
(Blanco et al., 1997; Rodrigues &
Almeida, 1998; Carvalho, 1999), e ao de-
sinteresse das indústrias agroquímicas em
investir em culturas consideradas como de
menor valor comercial (Durigan, 1992;
Miranda et al., 1997; Maciel et al., 2003).

No setor agrícola, onde a competiti-
vidade é maior, há de se racionalizar

RESUMO
A cultura da melancia é uma atividade explorada regionalmen-

te, sendo uma das mais importantes fontes de renda familiar de pe-
quenos municípios do médio Paranapanema, onde mudanças signi-
ficativas no processo produtivo são atualmente constatadas, passan-
do de mão-de-obra intensiva para uso de tecnologias promissoras,
como é o caso do manejo de plantas daninhas. Um experimento foi
conduzido no município de Oscar Bressani (SP), em área de produ-
ção comercial, com objetivo de estudar a interferência de plantas
daninhas, no cultivo da melancia, na safra 2002/2003. O delinea-
mento experimental utilizado foi de blocos ao acaso com dez trata-
mentos e quatro repetições, representadas por parcelas com área útil
de 18 m2, contendo quatro plantas de melancia e infestação prevale-
cente das espécies Sida spp, Brachiaria humidicola, Commelina
benghalensis e Portulaca oleracea. A infestação das plantas dani-
nhas foi estimada através de amostragens aleatórias das parcelas uti-
lizando-se quadro vazado de ferro com 0,5 m de lado. Os tratamen-
tos constaram de testemunhas capinadas e sem capina e diferentes
épocas de controle da infestação, de forma que a cultura foi mantida
na presença ou ausência das plantas daninhas até 7; 14; 28; 56 e 63
dias após a sua emergência (DAE). A ocorrência do período inicial
de convivência possível maior que o período final estabeleceu o
Período Crítico de Prevenção da Interferência do 9º ao 13º dias
(PCPI= 9-13 DAE). A redução média da produtividade em função
da interferência das plantas daninhas durante todo o ciclo da melan-
cia foi de 41,4%. As características diâmetro e espessura da casca
dos frutos também foram influenciadas pela convivência com a
infestação durante todo o ciclo com decréscimos, de 7,9% e 23,3%,
respectivamente, em média, ao contrário do comprimento e diâme-
tro de ramas e do ºBrix da polpa dos frutos, onde não foram consta-
tadas diferenças significativas.

Palavras-chave: Citrullus lanatus, interferência, produtividade.

ABSTRACT
Weeds interference periods in watermelon crop

Water melon crop is an agricultural activity explored regionally,
representing one of the most important sources of family income in
small cities of the Médio Paranapanema, São Paulo State, Brazil,
where nowadays, significant changes in the yield process are verified,
changing from intensive labor to the use of promising technologies,
as weed management, for instance. An experiment was carried out
at Oscar Bressane municipal district, São Paulo State, Brazil, to study
the weed interference on watermelon cultivation, in 2002/2003.
Statistical procedure was based on randomized blocks with ten
treatments and four replications, represented by plots with useful
area of 18 m2, containing four water melon plants and infestation of
Sida spp, Brachiaria humidicola, Commelina benghalensis and
Portulaca oleracea species. Weed infestation was estimated through
randomized samples from the plots, using an iron drained square
with 0,5 m sides. Treatments consisted of checks with and without
hand weeded and different periods of weeds control, so that, crop
was sustained in weeds presence or absence up to 7; 14; 28; 56 and
63 days after emergency (DAE). Initial period occurrence of possible
coexistence greater than the final period established the Critical
Period of Interference Prevention from the 9th to the 13th days (CPIP
= 9-13 DAE). The reduction in yield due to the weed interference
during all water melon crop cycle was about 41,4%. The diameter
and thickness of fruits peel were also influenced by the coexistence
with weed infestation during all the crop cycle, with decreases of
7,9% and 23,3%, respectively, against the characteristics length and
diameter of branch and ºBrix of fruits pulp, when significant
differences were not observed.

Keywords: Citrullus lanatus, weed plants, production.

(Recebido para publicação em 10 de dezembro de 2006; aceito em 22 de fevereiro de 2008)
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custos, o que, no caso de plantas dani-
nhas, significa o estabelecimento de pro-
gramas mínimos de controle. Para
Constantin (1993), esses programas
consideram que a interferência das plan-
tas daninhas não se faz sentir durante
todo o ciclo da planta. Portanto, é ne-
cessário definir os períodos de controle
e de convivência com as plantas dani-
nhas, de forma que a produtividade não
seja prejudicada. No entanto, o grau de
interferência depende de características
ligadas à cultura e ao ambiente, como o
solo, clima, e manejo do sistema agrí-
cola, assim como pela duração do pe-
ríodo em que a cultura convive com as
plantas daninhas (Bleasdale, 1960;
Zimdhal, 1980; Altieri, 1981).

Para a cultura da melancia, poucos são
os resultados de pesquisa evidenciando os
prejuízos causados pelas plantas daninhas
para diferentes regiões produtoras do Bra-
sil. A literatura menciona a necessidade de
controlar-se a infestação de plantas dani-
nhas desde o início do desenvolvimento das
plantas daninhas até o fechamento das ra-
mificações da cultura (Blanco et al., 1997;
Motoike et al., 1998; Andrade Júnior, 1998;
Filgueira, 2000). Medeiros et al. (2000) e
Maciel et al. (2002) relataram reduções de
produtividade da melancieira submetida à
competição durante todo o ciclo de 95% e
36%, respectivamente, para infestação mis-
ta de plantas daninhas e infestação apenas
da espécie Digitaria horizontalis.

Entretanto, há relatos na literatura in-
ternacional que indicam a melancia
como sendo muito sensível à interferên-
cia de plantas daninhas, sendo a inten-
sidade da interferência variável com a
espécie e densidade da infestação. Buker
et al. (2006) relatou que o período críti-
co de interferência da infestação de
Amaranthus spinosus em melancia foi
oito dias maior quando comparada à pre-
sença de alta infestação de Digitaria
sanguinalis. Segundo Buker (2003),
duas e oito plantas de Cyperus
esculentus por m2 são capazes de redu-
zir o rendimento da melancieira em 10%
e 80%, respectivamente. Monks &
Schultheis (1998), avaliando densidades
de 250 plantas de Digitaria sanguinalis
m-2 concluíram que a redução do rendi-
mento da melancieira pode atingir até
90%. Wallender & Talbert (1983) esti-
maram que apenas 2,67 plantas m-2 de
Eleusine indica já seriam capazes de
promover redução do rendimento da

melancieira. Este trabalho teve o obje-
tivo de identificar o período crítico de
prevenção da interferência das plantas
daninhas em melancia, na região su-
doeste do médio Paranapanema.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido na sa-
fra 2002/2003, em área de produção
comercial, anteriormente cultivada com
pastagem de Brachiaria humidicola,
localizada no município de Oscar
Bressane (SP), sudoeste do médio
Paranapanema. O solo foi classificado
como Latossolo Vermelho-distroférrico
(textura arenosa), constituído por 78,0%
de areia; 18,0% de argila e 4,0% de silte.
A análise química do solo, em amostras
de 0 a 20 cm de profundidade revelou
pH=5,2 (CaCl

2
); 16 mmol

c
 dm-3 de

H++Al3+; 9,0 mmol
c
 dm-3 de Ca+2; 5,0

mmol
c
 dm-3+ de Mg+2; 5,3 mmol

c
 dm-3

de K+; 15,0 mg dm-3 de P; 7,0 g dm-3 de
MO; SB de 19,0 mmol

c
 dm-3; CTC de

36,0 mmol
c
 dm-3 e V de 54,0%.

A semeadura da melancia foi reali-
zada em espaçamento de 1,5x3,0 m, em
janeiro de 2002, utilizando-se o híbrido
Crimson Tide. A adubação na linha de
semeadura previamente sulcada foi
constituída de 3 t ha-1 de esterco-de-ga-
linha e 800 kg ha-1 da fórmula comer-
cial 08-28-16. Foram efetuadas três co-
berturas com a fórmula comercial 20-
05-20, na dosagem de 50 g planta-1, em
intervalos de dez dias, após a emergên-
cia da cultura. Os demais tratos cultu-
rais referentes ao controle de pragas e
doenças foram realizados periodicamen-
te pelo produtor, segundo recomenda-
ções técnicas para cultura da melancia
(Miranda et al., 1997).

O delineamento experimental ado-
tado foi blocos ao acaso, com dez trata-
mentos e quatro repetições, com unida-
des experimentais de 40,5 m2 e área útil
de 18 m2 (3,0 x 6,0 m), constituída por
duas linhas centrais, contendo quatro
plantas de melancia. Os tratamentos
constaram de testemunhas capinadas e
sem capina e da manutenção das plan-
tas de melancia, na presença ou na au-
sência das plantas daninhas até 7; 14;
28; 56 e 63 dias após a sua emergência
(DAE). Foram realizadas capinas ma-
nuais, com enxadas em trabalho super-
ficial, evitando-se danos ao sistema
radicular e às ramas da melancieira.

As características avaliadas foram
comprimento e diâmetro mediano das
ramas; diâmetro, espessura da casca e
teor de sólidos solúveis totais (ºBrix) dos
frutos e produtividade. Para estimar o
nível de infestação das plantas daninhas
nas épocas de avaliação, duas
amostragens aleatórias dentro da área
útil das parcelas foram realizadas utili-
zando-se quadro vazado de ferro com
0,5 m de lado. As espécies de plantas
daninhas foram periodicamente
identificadas e quantificadas e, poste-
riormente, acondicionadas em estufa de
secagem à temperatura de 65ºC, por um
período de três dias, para quantificação
da matéria seca.

Para produtividade foi realizada aná-
lise de regressão, com objetivo de de-
terminar os períodos de interferência,
sendo que para períodos crescentes sem
interferência utilizou-se o modelo
polinomial cúbico e, para períodos cres-
centes com interferência, ou seja, sem o
controle das plantas daninhas, o mode-
lo de Gompertz modificado.

Y = a*X3-b*X2+c*X + 15263
Modelo Polinomial Cúbico

Y = d - e[ a - e                    ]

Modelo de Gompertz Modificado

Onde, Y= produtividade (kg ha-1);
X= número de dias em que a cultura
permaneceu na ausência de controle das
plantas daninhas (PAI); d= parâmetro
adaptado, caracterizado pela produtivi-
dade da cultura na ausência total de in-
terferência; a; b; c= valores estimados
pelos modelos.

Em ambos os casos, as análises de
regressão foram associadas ao cálculo
de intervalo de confiança pelo teste “t”,
a 10,0% de probabilidade, de forma se-
melhante à metodologia descrita por
Velini (1989) e Palma (2000), em tra-
balho de matocompetição com as cul-
turas da soja e milho. Os modelos sele-
cionados foram os que apresentaram os
melhores ajustes aos dados originais
(Pimentel Gomes, 1987; Cousens,
1988). As demais características foram
submetidas à análise de variância pelo
teste F e, as médias, comparadas pelo
teste “t”, a 10,0% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As principais espécies de plantas
daninhas encontradas na área experi-

CDG Maciel et al.

( - b - c*X )
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mental foram guanxumas (Sida spp),
braquiária (Brachiaria humidicola),
trapoeraba (Commelina benghalensis) e
beldroega (Portulaca oleracea). As de-
mais espécies, observadas aleatoriamen-
te e em menor freqüência, foram: poaia-
branca (Richardia brasiliensis),
carrapicho-carneiro (Acanthospermum
hispidium), fedegoso (Senna
obtusifolia), tiririca (Cyperus rotundus),
picão-preto (Bidens pilosa), maria-pre-
tinha (Solanum americanum), desmódio
(Desmodium tortuosum) e guizo-de-cas-
cavel (Crotalaria incana). A maioria
dessas espécies está associada a altera-
ções microclimáticas proporcionadas
pelo manejo das culturas olerícolas
(Durigan, 1992). A guanxuma e a
trapoeraba apresentaram as maiores
densidades populacionais até o final do
ciclo da melancia, quando comparadas
com a braquiária e beldroega (Tabela 1).

Em relação à produtividade da
melancieira (Figura 1 e Tabela 2), ob-
servou-se que a convivência com as
plantas daninhas nos tratamentos mais
infestados, ou seja, na testemunha com
plantas daninhas e nos tratamentos em
que o controle da infestação foi realiza-
do somente a partir dos 14; 28 e 56 DAE,
causou reduções significativas na pro-
dutividade da melancieira. Os modelos
de Polinomial Cúbico (R2 = 0,96) e
Gompertz (modificado) (R2 = 0,99)
ajustaram-se com elevada precisão aos
dados originais de produtividade (Figura
1). Para períodos com interferência das
plantas daninhas, a análise de regressão
indicou que a cultura da melancia con-
viveu com as plantas daninhas até nove
dias após a sua emergência (DAE) sem
perdas significativas da produtividade,
com intervalo limitante de confiança de
22.063 kg ha-1. Esses resultados suge-
rem o que o PAI (Período Anterior a
Interferência) foi de nove DAE. Para
períodos sem interferência, a análise de
regressão indicou intervalo limitante de
confiança de 22,3 t ha-1, sendo que va-
lores inferiores são significativamente
menores. Desta forma, as plantas dani-
nhas que emergirem após treze dias após
a emergência das plantas de melancia
não afetaram a produtividade, uma vez
que o Período Total de Prevenção a In-
terferência (PTPI) foi de 13 DAE.

A ocorrência do período inicial de
convivência possível (9 DAE) maior que
o período final (13 DAE) confere o es-
tabelecimento do Período Crítico de
Prevenção da Interferência no intervalo
do 9º ao 13º dias após a emergência das
plantas de melancia (PCPI = 9-13 DAE).
Nessa condição, segundo Velini (1997),
a recomendação de controle das plantas
daninhas deve ser efetiva, utilizando-se
tantas vezes quantas forem necessárias
as práticas para minimizar o crescimento

da infestação nesta fase. Portanto, o pro-
dutor teria como opções para o controle
de plantas daninhas o uso de capinas e/
ou herbicidas em pós-emergência den-
tro do intervalo do 9º ao 13º dias após a
emergência da cultura, assim como
herbicidas em pré-emergência e com
efeito residual de pelo menos 13 dias
após aplicação. Alguns trabalhos dispo-
níveis na literatura internacional desen-
volvidos em condições ambientais, hí-
bridos de melancia e, principalmente,

Tabela 1. Freqüência da densidade populacional de plantas daninhas e biomassa seca acu-
mulada ao final dos períodos de convivência com a cultura da melancia. (frequency of weeds
population density and dry biomass accumulated at the end of coexistence periods with
watermelon crop). Paraguaçu Paulista, ESAPP, 2003.

/1DAE = dias após a emergência. (/1DAE = Days After Crop Emergency).

Tabela 2. Diâmetro, espessura da casca, teores de sólidos solúveis (ºBrix) médio dos frutos
e produtividade da melancieira, submetida as diferentes épocas de interferência. (diameter,
peel thickness, soluble solids contents (ºBrix) of the fruits and watermelon crop yield,
submitted to different interference periods.) Paraguaçu Paulista, ESAPP, 2003.

/1Dias Após a Emergência da cultura. (/1DAE= Days After Crop Emergency); *Valores se-
guidos da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de “t” ao nível de 10% de
probabilidade. (*Means followed by same letter within each column are not significantly
different from each other (“t” Test, p<0,10)).
NSnão significativo. (NSnot significant)

Interferência de plantas daninhas no cultivo da melancia
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infestações de plantas daninhas diferen-
ciadas, relataram o PCPI de 4 a 21 DAE
para infestação de Amaranthus hybridus
(Terry et al., 1997); de 0 a 42 DAE para
melancia transplantada com infestação
de Digitaria sanguinalis (Munks &
Schultheis, 1998); de 14 a 28 DAE
(Peet, 2005) e de 4 a 21 DAE (Holmes
et al., 2006) para infestações mistas.

As características comprimento e
diâmetro de ramas, de forma geral, não
foram influenciadas em função da pre-
sença ou ausência de convivência com
a infestação. Diferenças significativas
foram encontradas apenas para o com-
primento de ramas 42 DAE (dados não
apresentados). Ao contrário, o diâmetro
dos frutos foi significativamente redu-
zido em função da interferência das
plantas daninhas nos tratamentos mais
infestados, de forma semelhante aos re-
sultados de produtividade (Tabela 2). De
forma inversa, a espessura da casca dos
frutos apresentou-se superior para os
maiores períodos de convivência com a
infestação, assim como inferiores para
as menores épocas de convivência (Ta-
bela 2). Para a característica teor de só-
lido solúvel (ºBrix) nas polpas dos fru-
tos, não foram encontradas diferenças
entre os tratamentos.

Em função da falta de informações
regionais e do desinteresse da indústria
química de herbicidas, além das inúme-
ras localidades, tipos de materiais e con-
dições ambientais em que a melancia
vem sendo cultivada, é de fundamental
importância que sejam desenvolvidos
novos trabalhos para o conhecimento do
período crítico de interferência das plan-
tas daninhas em sistema de semeadura
ou plantio de mudas. Com a obtenção
de um conjunto mais amplo de infor-
mações para a cultura, certamente me-
nos oneroso e mais eficiente será o su-
cesso do manejo de plantas daninhas, in-
dependentemente do processo de mane-
jo adotado na região.
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Sweet potato (Ipomoea batatas) has
already reached the 6th or 7th most

produced food crop in the world (FAO,
2007). In Brazil sweet potato is the 4th most
consumed vegetable crop. Sweet potato is
a great crop because it is relatively easy to
grow, relatively free of pests and diseases,
has relatively high yield, and is always a
good source of carbohydrates (Miranda,
1995). Its ability to grow in poor soils makes
the sweet potato an especially good crop
for tropical soils where fertilizer is not easily
available. Sweet potatoes can be cultivated
throughout tropical and warm temperate
regions wherever there is sufficient water
to support their growth (Martin, 1998).
Because of its drought tolerance, sweet
potato is called a hot weather crop. Phuc et
al. (2001) indicated that sweet potato is one
of the main tuberous roots produced in
developing countries.

Sweet potato is a source of energy,
minerals and vitamins C and B. Some

FONSECA MJO; SOARES AG; FREIRE JUNIOR M; ALMEIDA DJ; ASCHERI JLR. 2008. Effect of extrusion-cooking in total carotenoids content in
cream and orange flesh sweet potato cultivars. Horticultura Brasileira 26: 112-115.
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cultivars are rich in carotenoids (Reddy
& Sistrunk, 1980; Picha, 1985).

Vitamin A deficiency is an endemic
public health problem in many regions of
the developing world. Four measures had
been taken to decrease this problem on
these countries: 1) supplementation; 2)
fortification; 3) diet diversification; 4)
health measures to reduce nutrient wastage
(Underwood, 1998). Food-based
approaches, specifically the diet
diversification, are the most sustainable
measures toward a permanent conquest of
insecure vitamin A nutrition (Swai, 1993;
Bulux et al., 1996). For many populations
around the world, carotenoids, from
vegetables, represent 80-85% of its pro-
vitamin A diet (De Pee, 1996). Despite its
source as vitamin A, carotenoids are still
of great interest due to its antioxidant
potential, reducing the probability of
cancer and degenerative illnesses (Sies &

Stahl, 1995). Mangles (1993), Hart &
Scott (1995) and Mueller (1997) verified
that the sweet potato, as well as other
vegetables, is also an important source of
xanthophylls. Studies carried out by Wang
et al. (1994) and Mertz et al. (1997)
indicated the possibility of metabolic
conversion from 9-cis-β-carotene into 9-
cis-retinoic acid, the last one being
considered as a potential medicine for
treatment of certain types of tumor.

In 1999, at the FAO conference for
Austral Africa, the National Institute of
Agronomic Investigation (INIA) presented
the program of the orange fresh sweet
potato, rich in pro-vitamin A. It was a
primary example how the INIA would start
the integration of the nutritional concern
on its agricultural research and extension
programs. This was one of the adopted
strategies to fight against the vitamin A
deficiency of the poor people into Austral
Africa region (Low et al., 2003).

ABSTRACT
Sweet potato (Ipomoea batatas) is a food crop that supplies

energy, minerals and vitamins C and B. Some cultivars are very rich
in carotenoids (pro-vitamin A). In this study were evaluated and
compared the total carotenoids content of two cultivars and the losses
on the dehydrated extruded sweet potato flour. Samples from organic
and conventional crops were analyzed, in the form of fresh and
dehydrated extruded samples. Total carotenoids content of the fresh
product, expressed on wet basis, was of 437 µg 100 g-1 for the cream
cultivar and 10,12 µg 100 g-1 for the orange cultivar. After
dehydration, losses of total carotenoids were of 41% and 38%,
respectively. The fresh orange cultivar presented high total
carotenoids content in comparison to the cream cultivar. The extruded
orange sweet potato flour showed the lowest losses in total
carotenoids. Therefore, the processed flour of orange sweet potato
could be used to obtain pre-gelatinized extruded flour with high total
carotenoids content.

Keywords: Ipomoea batatas, organic crop, total carotenoids, β-
carotene, extrusion-cooking.

RESUMO
Effect of extrusion-cooking in total carotenoids content in

cream and orange flesh sweet potato cultivars

A batata-doce (Ipomoea batatas) é um alimento fonte rico em
energia, minerais, vitaminas C e B. Algumas cultivares são ricas em
pró-vitamina A. O objetivo do presente trabalho foi avaliar e compa-
rar o conteúdo de carotenóides totais em duas cultivares de batata-
doce e determinar suas perdas na obtenção da farinha desidratada e
processada por extrusão. Foram analisadas amostras de sistema de
cultivo orgânico e convencional, tanto as frescas como as extrusadas
desidratadas. O conteúdo de carotenóides totais do produto fresco,
expressos em base úmida, foi de 437 µg 100 g-1 para a cultivar creme
e de 10,120 µg 100g-1 para a cultivar alaranjada. Após o processo de
desidratação das amostras, as perdas de carotenóides totais foram de
41% para a batata-doce creme e 38% para a alaranjada, respectiva-
mente. Os resultados indicaram alto conteúdo de carotenóides totais
para a cultivar alaranjada fresca, quando comparado com a cultivar
creme. A amostra de farinha de batata-doce extrusada apresentou menor
perda de carotenóides totais. Desta forma, verifica-se que a farinha de
batata-doce alaranjada pode ser utilizada na obtenção de uma farinha
pré-gelatinizada com alto conteúdo de carotenóides totais.

Palavras-chave: Ipomoea batatas, cultivo orgânico, carotenóides
totais, β-caroteno, extrusão.

(Recebido para publicação em 27 de novembro de 2006; aceito em 20 de fevereiro de 2008)
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Sweet potato is a versatile crop with
multiple uses. It could be used as a
substitute for rice and corn, besides
being a potential source of raw materials
for industrial uses and food delicacies.
Sweet potato has been processed as
feeds, flour, starch, and pectin for local
and export markets. The flour is further
processed into fermented products such
as soy sauce and alcohol (Ramesh et al.,
2006). Iwe et al. (1998) showed that
sweet potato could be used in extruded
products due to its high nutritional value.

Carotenoids present in fresh tissue
are very stable. However, when those
products are processed, carotenoids
become very unstable by the action of
heat, light and oxygen. Carotenoids can
be partially isomerized or totally
degraded, depending on the applied time
and temperature conditions during the
processing of carrot juice (Marx et al,
2003). The objective of this work was
to compare the total carotenoids
contents of cream and orange sweet
potato cultivars and to evaluate its losses
from fresh to dehydrated and extrusion
product.

MATERIAL AND METHODS

The experiment was carried in
Embrapa Agrobiologia, located in
Seropédica, Rio de Janeiro State, Brazil.
Sweet potato cv. Rosinha de Verdan
(cream colour) (Daros et al., 2002) and
cv. IAPAR 69 (orange) were grown
under organic system and after harvest
roots were analyzed in the fresh,
dehydrated and extruded form.

Drying of the samples was carried
out in a forced air oven at 65ºC during 5
hours. The dehydrated samples were
grinded in hammer mill with a 20 mesh
bolter.

After that, all the sweet potato flour
was extruded. Mixtures were prepared
by mixing 50% of sweet potato flour
with 50% of rice flour of both cultivars.
Extrusion was performed on a
Brabender single screw extruder, model
DS 20. The process conditions were
described in Table 1. From each sample
we used 1000 grams and the final
moisture was achieved by adding
distilled water calculated from moisture
content of each dehydrated sample.

After mixing water, all samples were
kept under room temperature during one
night before the extrusion.

The total carotenoids content was
obtained using the method described by
Rodriguez-Amaya (2001). Two grams
of the homogeneous sweet potato
sample were transferred to a mortar
containing a small amount of
hyflosupercel and ground with 50 mL
of cold acetone and then filtered under
suction through a Buchner funnel with
filter paper Whatman nº 1. The mortar,
pestle and the residue were rinsed with
acetone and the extract was transferred
to a separator funnel. This rinsing was
repeated three times. Petroleum ether
was added to the extract and rinsed with
distilled water. Carotenoids were
collected from ethereal extract and then
passed through a glass funnel containing
anhydrous sodium sulfate to remove the
water. The quantification, in ethereal
extract, was carried out by Analytik Jena
spectrophotometry - Model SPECORD
205 at 450 nm. Petroleum ether was
used as a blank sample.

The statistical analyses were
performed using the software
STATISTICA version 5.1 edition 98
(Statsoft, 1995).

RESULTS AND DISCUSSION

The total carotenoids content, in the
fresh product, was of 437 µg 100 g-1 for
the cream cultivar and 10,120 µg 100g-

1 for the orange one, calculated in b-

carotene equivalent. Lako et al. (2006)
studied cultivars from conventional
system crop and found 15,000-19,000
µg 100g-1 of total carotenoids content
for orange sweet potato and 480-570 µg
100 g-1 for cream variety. Total
carotenoids content found by K´osambo
et al (1998) from conventional system
crop were 200 µg 100 g-1 for cream
sweet potato and 8,800 µg 100 g-1 for
orange sweet potato. The results of this
work were very similar and in
accordance with the previous reports.
Therefore, it seems that there is no
influence from the cropping system on
total carotenoids content.

The total carotenoids content in the
flour products were 1,587 µg 100 g-1

and 29,397 µg 100 g-1 for cream and
orange cultivars, respectively (p<0.05).
During the dehydration process
occurred losses of carotenoids content
of 41% for the cream and 38% for the
orange cultivar. The flour yields were
25.8% for cream and 25.3% for the
orange cultivar, without significant
differences (p>0.05).

Before the dehydration process, the
sweet potato tubers were cut into slices
and then submitted to a thermal shock
(65ºC). Therefore, the exposure to
oxygen and the thermal shock were the
decisive factors for carotenoids losses
during the process. However, even
though 38% of the carotenoids were lost,
the amount of total carotenoids was high,
indicating that the orange sweet potato
has an important nutritional value.

Table 1. Extrusion-cooking process conditions used for developing mixture of pre-gelatinized
sweet potato and rice flours (Processo de extrusão usado no preparo de farinha de batata-
doce pré-gelatinizada misturada com farinha de arroz). Rio de Janeiro, Embrapa Agroindústria
de Alimentos, 2006.

Effect of extrusion-cooking in total carotenoids content in cream and orange flesh sweet potato cultivars



114 Hortic. bras., v. 26, n. 1, jan.-mar. 2008

The results from the extrusion-
cooking process indicated that there
were statistical different losses of total
carotenoids content (LSD<0.05) (Table
2). For sweet potato flour without
mixture, there were 20.8% and 27.9%
for the orange variety and 41.0% and
60.4% for the cream one. The losses
were lower in mixed flours than in the
single sweet potato flour, with 2.6% and
3.8% of losses for the orange variety and
9.9% and 16.2% for the cream one.
Losses of total carotenoids content were
very small on the samples mixing flour
with rice. Possibly this occurs due to the
rice flour composition, with 9% of
protein, 0.75% of crude fiber and around
1% of lipids. These elements could form
a carotene-lipid-protein net protecting
carotenoids from thermic denaturation
(Borrelli et al, 2003). The β-carotene
being a lipid octaprenoids, probably
occur an interaction with rice lipids
(Grosjean, et al, 2000).

Losses of total carotenoids content
were higher in the extruded products
with low feeder flow rate and low screw
speed. This can be explained by the long
retention time of sample, on the barrel,
during the extrusion process. Camire et
al. (1990) verified that the correct
conditions process has influence on
prevention losses of important
constituents of extruded products,
minimizing these losses during the
process.

It was also observed that total
carotenoids content in single pre-
gelatinized orange sweet potato flour
were 21,200 µg 100 g-1 and 23,276 µg

100 g-1 for the two different
conditions. These values are still very
high, indicating that this product is a
very good source of pro-vitamin A.
Total carotenoids content of 50%
orange sweet potato flour mixing with
50% of rice flour were also a very
good source of pro-vitamin A, with
values between 10,199 µg 100 g-1 and
10,238 µg 100 g-1.

The results indicated that the fresh
orange sweet potato variety showed high
total carotenoids content in comparison to
the cream variety. It seems that there is no
influence of cropping system on total
carotenoids content. The sweet potato flour
from orange variety could be used to obtain
the extruded pre-gelatinized product with
high nutritional value.
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A batata é propagada
assexuadamente por “tubérculos-

semente”. A batata-semente constitui-se
no componente que mais onera o custo
de produção, variando de 25 a 40% (As-
sis, 1999; Nagano, 1999). No Brasil,
vários fatores têm contribuído para que,
nas últimas décadas, tenha crescido a
produção de batatas-semente básica,
registrada e certificada. Incentivos go-
vernamentais, preço alto da semente
importada, melhoria da tecnologia apli-
cada pelos produtores, instalação de la-
boratórios de cultura de tecidos onde se
pode efetuar a limpeza de vírus e a pro-
pagação rápida de plântulas in vitro (As-
sis, 1999).

A técnica de cultura de tecidos tem
sido usada para produzir batata-semen-
te pré-básica utilizando-se, normalmen-
te, como propágulo, uma seção peque-
na de caule contendo uma gema e a fo-
lha adjacente (segmento nodal). Esse
propágulo dá origem à plântula e, pos-
teriormente, ao microtubérculo. As
plântulas ou microtubérculos produzi-
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dos são utilizados para a produção de
tubérculo semente básica. Assim, segun-
do Daniels et al. (2002) a propagação
in vitro da batata pelo cultivo de seg-
mentos nodais está estabelecida como
método de multiplicar rapidamente cul-
tivares novas ou já existentes em condi-
ções livres de patógenos. Os
microtubérculos podem ser utilizados
durante os estágios de certificação para
a produção de tubérculo-semente
(Donnelly et al., 2003) e constituem-se
em solução para países que necessitam
de tubérculos-semente de qualidade,
devido ao aumento de novas áreas de
plantio com batata, como a China, Ín-
dia, e outras partes da Ásia (Maldonado
et al., 1998).

Normalmente, as plântulas advindas
da cultura de tecidos são plantadas em
vaso contendo substrato visando à pro-
dução de semente básica de batata
(Grigoriadou & Leventakis, 1999). O
substrato deve permitir adequadas
aeração, infiltração e armazenamento de
água, além da isenção de patógenos e

de uniformidades na disponibilidade de
nutrientes. Normalmente, a quantidade
de nutrientes presente na maioria dos
substratos é baixa ou nula, sendo neces-
sária a adição de fertilizantes para o de-
senvolvimento e produção da planta.

Dentre os nutrientes limitantes nos
substratos, o nitrogênio (N) merece des-
taque. Quase sempre é necessário apli-
car fertilizante nitrogenado em dose
adequada para a obtenção de plantas
com número elevado de tubérculos e de
tamanho apropriado para a utilização
como semente básica. O N influencia
tanto o número quanto o peso dos tu-
bérculos produzidos por planta (Errebhi
et al., 1998; Meyer & Marcum, 1998).
Dependendo do teor existente no solo,
dose sub-ótima de N reduz a produtivi-
dade, enquanto que dose excessiva atra-
sa o início da tuberização, prolonga o
ciclo da cultura e reduz a produtividade
(Oparka et al., 1987; Gil, 2002).

Recomendação de dose de N para o
plantio no campo é abundante na litera-
tura. Contudo, estudos visando à reco-

RESUMO
O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de doses de nitrogênio

aplicadas em substrato sobre a produção de mini-tubérculos de ba-
tata-semente (Solanum tuberosum L.), cultivar Monalisa, a partir de
plântulas advindas de cultura de tecido. O experimento foi realizado
em ambiente protegido, no Depo. de Fitotecnia da UFV. Duas plântulas
micropropagadas por cultura de tecido foram plantadas em vaso de 3
L contendo substrato. Foram avaliadas cinco doses de nitrogênio: 0;
50; 100; 200 e 400 mg kg-1 de N, na forma de NH

4
NO

3
, dispostas em

blocos ao acaso e cinco repetições. O índice SPAD, medido na quarta
folha (LQ), aumentou com o aumento da dose de N e diminuiu com a
idade da planta. O teor de N-NO-

3
 na matéria seca da LQ, associado à

máxima produção de mini-tubérculos, foi 0,015 dag kg-1. A massa
seca dos mini-tubérculos, massa seca total da planta e produção de
mini-tubérculos foram de, no máximo, 25,74; 31,93 e 138,8 g vaso-1,
respectivamente, com a dose de 0 mg kg-1 de N.

Palavras-chave: Solanum tuberosum, adubação, ambiente protegi-
do, cultivo protegido.

ABSTRACT
Minituber potato seed yield as a result of nitrogen rates

applied in the substrate

The effects of nitrogen rates on minituber seed potato (Solanum
tuberosum L.) was evaluated on cv. Monalisa, propagated in vitro.
The experiment was conducted in a greenhouse. Two tissue culture
propagated potato plantlets were planted in 3 L pots with substrate.
Five N rates, 0; 50; 100; 200 and 400 mg kg-1 of N, as NH

4
NO

3
, were

evaluated in randomized complete block design and five replications.
The SPAD index in the fourth leaf (LQ) increased with the increase of
N rates and decreased with the plant age. N-NO-

3
 content in the LQ

dry matter, associated with the maximum minitubers yield was 0.015
dag kg-1. The maximum minituber dry matter, the maximum plant dry
matter and maximum minituber yield were 25.74; 31.93 and 138.8 g
pot-1, respectively, with 0 mg kg-1of N.

Keywords: Solanum tuberosum, fertilization, unheated greenhouse.

(Recebido para publicação em 8 de maio de 2007; aceito em 20 de fevereiro de 2008)
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mendação de dose de N a ser aplicada
ao substrato, tendo como material
propagativo plântulas recém saídas do
tubo de ensaio são escassos. Objetivou-
se com o presente trabalho avaliar o efei-
to de doses de nitrogênio aplicadas ao
substrato sobre a produção de mini-tu-
bérculos semente de batata, ao serem
plantadas plântulas advindas de cultura
de tecidos.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizadas plântulas de batata
da cultivar Monalisa oriundas de cultu-
ra de tecidos e obtidas em duas etapas:
a primeira, a micropropagação foi
conduzida no Laboratório de Cultura de
Tecidos da UFV. Esta fase iniciou-se no
dia 04/02/04 utilizando-se plântulas pro-
venientes de tubo de ensaio e isentas de
vírus (denominadas “plântulas mães”),
as quais haviam sido multiplicadas por
microestacas. Estas microestacas viá-
veis foram obtidas após o
seccionamento das “plântulas mães” e
cultivadas em tubos de ensaio de
25X150 mm com 10 mL de meio de
cultura. Foi utilizado o meio padrão de
sais M & S (Murashige & Skoog, 1962),
com vitaminas, 20 g L-1 de sacarose, 5 g
L-1 de ágar e 0,0133 g L-1 de alar 64%
(daminozide), sendo o pH do meio ajus-
tado para 5,7. As vitaminas adicionadas
foram: 2 mg L-1 de glicina; 100 mg L-1

de i-inositol; 0,50 mg L-1 de ácido
nicotínico; 0,50 mg L-1 de piridoxina e
0,10 mg L-1 de tiamina. Cada tubo de
ensaio contendo uma microestaca foi
fechado com tampa de policarbonato e
selado com filme plástico sendo colo-
cado, logo em seguida, em câmara de
crescimento, a 26ºC, umidade relativa
de 40% e fotoperíodo de 16 h supridos
por lâmpadas fluorescentes com densi-
dade de fluxo fotossintético de 30 µmol
m-2 s-1. Os tubos permaneceram nesse
ambiente por 29 dias. A segunda etapa,
a aclimatação foi realizada no Labora-
tório de Fisiologia Vegetal da UFV, em
fotoperíodo de 16 h, suplementado por
lâmpadas fluorescentes, com densidade
de fluxo fotossintético de 30 µmol m-2

s-1. Esta fase iniciou-se quando as
plântulas foram retiradas dos tubos de
ensaio e tiveram as raízes lavadas em
água corrente para eliminar o restante

do meio de cultura. Em seguida, as
plântulas foram transferidas para copos
plásticos descartáveis contendo, aproxi-
madamente, 100 mL de substrato comer-
cial BioPlant®, levemente umedecido.
Em cada copo foi plantada uma plântula.
Em seguida, o copo foi envolto por saco
plástico translúcido, de 18x12 cm, de
altura e diâmetro, respectivamente, pre-
so na base do copo por elástico de bor-
racha, a fim de se criar uma campânula
para evitar a redução excessiva da umi-
dade, tanto do substrato quanto do ar.

Após 20 dias do inicio da
aclimatação, cada plântula foi retirada
do copo plástico, juntamente com o
substrato, e plantada em vaso de 3 L
contendo substrato, nos diversos trata-
mentos de doses de N. O pH, a
condutividade elétrica (extrato 2:1) e o
teor de nitrogênio total do substrato fo-
ram 5,8 e 2,2 mS cm-1, 0,8 dag kg-1, res-
pectivamente. Em todos os tratamentos,
o substrato foi uniformemente adubado
com macro e micronutrientes,
superfosfato simples: 3.380 mg L-1, sul-
fato de magnésio: 560 mg L-1, cloreto
de potássio: 200 mg L-1, ácido bórico:
2,5 mg L-1, sulfato de zinco: 2,5 mg L-1

, sulfato de cobre: 2,5 mg L-1 , molibdato
de amônio: 0,25 mg L-1, sulfato ferroso:
2,5 mg L-1, sulfato manganoso: 2,5 mg
L-1.

O experimento foi realizado com
duas plântulas por vaso, em casa de ve-
getação do Departamento de Fitotecnia
da UFV. Foram avaliadas cinco doses
de N aplicadas ao substrato: 0; 50; 100;
200 e 400 mg dm-3 de N, na forma de
NH

4
NO

3
. Cada dose foi dividida em 30

partes e cada uma foi diluída em 200
mL de água que foram aplicados em
cada vaso, diariamente, a partir de 23
dias após o plantio (DAP). Os vasos fo-
ram irrigados diariamente conforme a
necessidade, determinada pelo tato. A
amontoa foi realizada aos 34 dias após
o plantio (DAP) adicionando-se mais
substrato na parte superior do vaso. Os
caules das plantas foram tutorados ver-
ticalmente com barbante.

Após 98 dias do plantio, as plantas
foram colhidas e os mini-tubérculos clas-
sificados em tipos, V (16 a 23 mm), VI
(13 a 16 mm), VII (10 a 13 mm) e VIII
(<10 mm), de acordo com IMA (2003).
Outras características avaliadas foram:

1) Índice SPAD, medido com o
clorofilômetro SPAD-502 (Soil-Plant
Analysis Development SPAD-Section),
da Minolta Câmera Co., Ltda., Japan. A
primeira determinação do índice SPAD
foi denominada SPAD 1 (S1) sendo rea-
lizada aos 37 dias após o plantio (DAP).
A partir da primeira medição foram rea-
lizadas medições, semanalmente, duran-
te 5 semanas aos 44 (S2), 51 (S3), 58
(S4), 65 (S5) e 72 (S6) dias após o plan-
tio. As leituras do índice SPAD foram
realizadas no período matinal, na quar-
ta folha a partir do ápice (LQ). Nas mes-
mas épocas, também foram realizadas
leituras do índice SPAD em uma folha
fixa, a segunda folha a partir da base da
planta (LF). Aos 79 DAP foi medido o
índice SPAD (S7) na LQ imediatamen-
te antes da mesma ser destacada de cada
planta útil para a posterior análise do
teor de N-NOÉ

3
 na massa seca (MS).

2) Altura da planta, realizada a par-
tir do nível do substrato até a região
apical da planta; para plantas com mais
de uma haste foi determinada a média
da altura destas hastes. As medições fo-
ram efetuadas semanalmente, aos 51, 58
e 72 DAP.

3) Número de folhas aos 44 DAP.
4) Teor de N-NO-

3
 na massa seca da

LQ coletada aos 79 DAP segundo a
metodologia de Cataldo et al., (1975).

5) Massa seca da quarta folha
(MSQF), de folhas (MSF), caules
(MSC), raízes (MSR), mini-tubérculos
(MSMT), total (MST) e classificação
dos tubérculos, realizadas aos 98 DAP.

Os dados foram submetidos às aná-
lises de variância e regressão. Os mo-
delos de regressão foram escolhidos
baseados na significância dos coeficien-
tes de regressão utilizando o teste F, com
o nível de 5 e 1 % de probabilidade, na
lógica biológica e no coeficiente de de-
terminação. Foram avaliados os mode-
los linear, quadrático, cúbico, linear raiz,
quadrático raiz e cúbico raiz; quando
possível, foi calculado o ponto de má-
ximo, por derivação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não houve efeito de dose de N so-
bre as seguintes variáveis: leituras obti-
das com o clorofilômetro SPAD 502 na
quarta folha a partir do ápice (LQ) aos

Produção de mini-tubérculos de batata-semente em função de doses de nitrogênio aplicadas ao substrato



118 Hortic. bras., v. 26, n. 1, jan.-mar. 2008

37 DAP (LQS1) e 44 DAP (LQS2) e na
folha fixa (LF) aos 37 DAP (LFS1), 51
DAP (LFS3) e 58 DAP (LFS4). Isto é,
os índices SPAD avaliados em LQS1,
LQS2, LFS1, LFS3 e LFS4 não sofre-
ram influência das doses de N aplica-
das ao substrato, variando as médias de
41,46 a 30,02. Isto pode ter ocorrido
devido às plântulas advindas de cultura
de tecido e o substrato terem quantida-
de de N capaz de suprir a planta na fase
inicial de crescimento.

Por outro lado, houve efeito positi-
vo de doses de N sobre as variáveis: lei-
tura obtida com o clorofilômetro SPAD
502 na quarta folha a partir do ápice
(LQ) aos 51 DAP (LQS3), 58 DAP
(LQS4), 65 DAP (LQS5), 72 DAP
(LQS6) e 79 DAP (LQS7), e leitura na
folha fixa (LF) aos 44 DAP (LFS2), 65
DAP (LFS5) e 72 DAP (LFS6).

Aumento em SPAD significa au-
mento na intensidade da cor verde da
planta e, segundo Fontes (2001), o índi-
ce SPAD mede de forma indireta o teor
de clorofila, indicando o estado de ni-
trogênio da planta. A clorofila é o pig-
mento envolvido na fotossíntese e, cor-

relações positivas entre a taxa
fotossintética e os teores de nitrogênio
da planta têm sido observadas por di-
versos autores (Keulen & Stol, 1991;
Makino et al., 1994). Vos & Bom (1993)
também verificaram correlação positi-
va entre o teor da clorofila na planta e a
adição do N na cultura da batata, indi-
cando que o teor de clorofila na planta
está relacionado com o estado nutricio-
nal nitrogenado (Minotti et al., 1994).
Piekielek & Fox (1992) e Argenta et al.
(2001) observaram que os valores SPAD
em milho estiveram correlacionados
com a quantidade de N adicionada para
a obtenção da máxima produção e com
a produção de grãos. Rodrigues et al.
(2000) obtiveram aumento do índice
SPAD medido na quarta folha comple-
tamente expandida da batata cultivar
Monalisa aos 20 DAE com o incremen-
to da dose de N.

Os modelos que melhor descreve-
ram o efeito de dose de N sobre as leitu-
ras SPAD na LQ estão apresentados na
Tabela 1. O índice SPAD na LQ asso-
ciado à dose de N que propiciou a má-
xima produção de tubérculos, avaliado

aos 37 DAP, foi 41,46. Malavolta et al.
(1997) citam a faixa de 49 a 56 como
adequada para o índice SPAD na quarta
ou quinta folha mais nova totalmente
expandida a partir do ápice, amostrada
um mês depois do plantio em condições
de campo. Rodrigues et al. (2000), em
solução nutritiva, determinaram o nível
crítico do índice SPAD de 39,6 na quar-
ta folha jovem completamente expan-
dida da cultivar Monalisa, de 57 dias de
idade. Gil (2001) obteve o valor de 45,30
unidades SPAD na quarta folha comple-
tamente expandida a partir do ápice aos
20 dias após a emergência (DAE), asso-
ciado à maior produção de tubérculos.

Os valores dos índices SPAD na fo-
lha fixa (LF) variaram em função das
doses de N aplicadas no substrato. Po-
rém, em LF os valores de SPAD foram
inferiores quando comparados aos da
LQ. Isso pode ser explicado pela
remobilização do nitrogênio na planta,
da folha mais velha (LF) para as mais
novas (LQ). Esse fato indica a necessi-
dade de padronizar a folha a ser usada
para efeito de diagnóstico, conforme
mencionado por Fontes (2001).

Houve efeito linear decrescente da
dose de N sobre a altura das plantas
medidas aos 51 (A1), 58 (A2) e 72 (A3)
dias após o plantio (DAP). No meio de
cultivo há adição de diversos componen-
tes nitrogenados entre os quais
hormônios e N que podem ter influen-
ciado a resposta da planta à adição de
N. Assim, as doses aplicadas ao
substrato foram excessivas para o cres-
cimento da planta em altura.

Em avaliação realizada aos 44 DAP,
não houve efeito de doses de N sobre o
número de folhas (NF) onde o valor
médio foi de 42,6 folhas planta-1. Isto
indica que a disponibilidade de N no
substrato não alterou o rítimo
plastocrômico das plantas. De forma
contrária, Gil (2001) obteve em campo,
com o incremento da dose de N em pré-
plantio, aumento linear do NF da
batateira. Segundo Biemond & Vos
(1992) e Vos & Putten (1998), o núme-
ro total de folhas é influenciado pela
disponibilidade de N. A taxa de
surgimento de novas folhas aumenta
acentuadamente com o aumento da for-
mação dos ramos devido a altos níveis
de nitrogênio (Oliveira, 2000).

Tabela 1. Equações ajustadas para o índice SPAD medido na quarta folha a partir do ápice
(LQ), aos 51 (LQS3), 58 (LQS4), 65 (LQS5), 72 (LQS6) e 79 dias após o plantio (LQS7),
em função das doses de nitrogênio (N) aplicadas ao substrato. Viçosa, UFV, 2004.

**equação significativa a 1 % de probabilidade pelo teste “F”.

PCR Fontes et al.

Figura 1. Teor de N-NO-
3
 (dag kg-1) na massa seca da quarta folha da batateira aos 79 DAP

(LQS7) em função de doses de nitrogênio aplicadas ao substrato. Viçosa, UFV, 2004.
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Em determinação única realizada
aos 79 DAP (LQS7), houve efeito de
doses de N sobre o teor de N-NO-

3
 da

massa seca da quarta folha (LQ) da
batateira, sendo a relação descrita pelo
modelo quadrático (Figura 1). O valor
máximo desta variável foi 1,5 dag kg-1

com a dose de 358,3 mg kg-1 de N.
Acréscimos nas concentrações de N-
NO-

3
 na folha têm sido detectados com

o aumento da quantidade de nitrogênio
aplicado. Os aumentos tendem a atingir
variações pronunciadas, as quais decres-
cem à medida que aumenta a quantida-
de do fertilizante aplicado (Asfary et al.,
1983; Maclean, 1981; Roberts et al.,
1982; White & Sanderson, 1983).

Para a dose zero de N, que propi-
ciou a maior produção de tubérculos, o
valor do teor de N- NO-

3
  na LQS7 foi

0,0143 dag kg-1, isto é, o acúmulo de
NO-

3
 nesta folha foi mínimo. Gil (2001)

mostrou que o teor de N-NO-
3
 na massa

seca do pecíolo da quarta folha da bata-
ta no campo aumentou de maneira
quadrática, com o incremento das do-
ses de N em pré-plantio, encontrando
valor de 1,52 dag kg-1 para a dose de N
que propiciou a maior produção de tu-
bérculos comerciais medida aos 20
DAE, resultado esse semelhante aos
obtidos em outros trabalhos (Porter &
Sisson, 1991; Porter & Sisson, 1993),
nos quais também verificaram aumento
do teor de N-NOÉ

3
 na massa seca do

pecíolo da quarta folha com o aumento
da dose de nitrogênio.

Não houve efeito de doses de N so-
bre as massas secas da quarta folha
(MSQF), folhas (MSF), caules (MSC)
e raízes (MSR) avaliados aos 98 DAP.
Esses índices não refletiram a adição di-
ferenciada de N, não sendo úteis como
ferramenta de diagnóstico. Gil (2001) en-
controu, em condições de campo, aumento
linear na MSF da batata com a aplicação
de N e Biemond & Vos (1992) obtiveram
aumento da massa seca do caule com au-
mento da dose de nitrogênio.

Houve efeito negativo de doses de
N sobre a massa seca dos tubérculos
(MSTB). O aumento na dose de N pro-
piciou redução linear na MSTB, com a
produção de 25,74 g vaso-1 com a dose
zero de N. O aumento na dose de N tam-
bém propiciou redução linear em MST,
com o valor máximo de 31,93 g vaso-1

quando associada à dose zero de N que
propiciou a maior produção de tubércu-
los (Figura 2). A produção de tubércu-
los (PT) por vaso foi reduzida linear-
mente com aumento da dose de N apli-
cada ao substrato (Figura 3), sendo ob-
tido o valor máximo de 138,8 g vaso-1,
sem a adição de N.

Resposta negativa à adição de N é
pouco comum em batata. Isto pode ter
sido devido à plântula ter recebido, na
micropropagação, quantidade conside-
rável de N no meio de cultivo, pois o
meio proposto por Murashige & Skoog
(1962) contém 60 meq de N. Teixeira &
Pinto (1991), estudando a mini-

tuberização da batata em diferentes ní-
veis de N e sacarose, encontraram que
menor dose de N no meio de cultivo (5
meq de N) causou maior produção de
mini-tubérculos do que a dose de 60
meq. Adicionalmente, o teor original de
N no substrato pode ter impedido a res-
posta das plantas à adição de N.

O N é fator ambiental envolvido no
controle da tuberização que, juntamen-
te com o fotoperíodo, pode permitir a
tuberização por meio dos fitohormônios
endógenos (Krauss, 1985; Jackson,
1999), sendo que altos níveis de N po-
dem inibir a atividade ou alterar os ní-
veis de reguladores de crescimento

Produção de mini-tubérculos de batata-semente em função de doses de nitrogênio aplicadas ao substrato

Figura 2. Massa seca total (MST) de planta de batata em função das doses de N aplicadas ao
substrato. Viçosa, UFV, 2004.

Figura 3. Produção de tubérculos (PT) de batata, em função de doses de nitrogênio no
substrato. Viçosa, UFV, 2004.
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(Krauss, 1985; Stallknecht, 1985). Em
condições de campo, doses considera-
das elevadas de N atrasam a tuberização
(Santelith & Ewing, 1981), reduzem a
translocação do carbono da folha para
os tubérculos e aumentam o fluxo de N
para as folhas novas ao invés de dirigi-
lo aos tubérculos (Oparka, 1987).

Não houve efeito da dose de N apli-
cada ao substrato sobre o número de
tubérculos por vaso, sendo o valor mé-
dio de 9,56. A massa média de cada tu-
bérculo foi 63,2; 33,9; 13,8; 5,4; 2,0; 1,1
e 0,4 g para os tipos de II a VIII, respec-
tivamente. A maior freqüência de tubér-
culos ficou nos tipos III, IV, V e VI, ou
seja, cerca de 79% do número total de
tubérculos produzidos ficaram abaixo
do tipo VII e a maior porcentagem, cer-
ca de 37%, foi do tipo IV.

Não é necessário aplicar nitrogênio
ao substrato para a propagação de
plântulas de batata advindas de cultivo
in vitro.
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A tecnologia de cultivo protegido
está sendo amplamente incorpora-

da ao sistema de produção de oleráceas,
em várias regiões do Brasil. No Ama-
zonas, principalmente na região de
Manaus, observou-se um significativo
aumento na área cultivada com hortali-

GAMA AS; LIMA HN; LOPES MTG; TEIXEIRA WG. 2008. Caracterização do modelo de cultivo protegido em Manaus com ênfase na produção de
pimentão. Horticultura Brasileira 26: 121-125.
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ças em casa-de-vegetação, em especial
pimentão, alface e coentro.

A principal finalidade de se condu-
zir uma cultura em ambiente protegido
é a obtenção de colheitas nas épocas em
que as cotações dos produtos são mais
elevadas o que, normalmente, coincide

com a menor oferta do produto no mer-
cado. Esta menor oferta por sua vez,
muitas vezes é conseqüência da maior
dificuldade de se produzir em locais ou
épocas cujas condições climáticas são
desfavoráveis ao cultivo pelo sistema
convencional, ou seja, a céu aberto

RESUMO
O cultivo protegido de oleráceas é uma atividade em expansão

no Amazonas. Várias são as vantagens em comparação ao cultivo
sob condições de campo: colheita durante o ano todo, precocidade,
aumento de produtividade e melhoria da qualidade dos produtos. O
objetivo deste trabalho foi caracterizar o modelo de cultivo protegi-
do utilizado em Iranduba, região de Manaus, com ênfase na produ-
ção de pimentão. Com base nas respostas obtidas em um questioná-
rio aplicado a nove produtores da região, verificou-se que 67% dos
produtores entrevistados nunca tinham produzido hortaliças ante-
riormente e que a maioria utiliza casa-de-vegetação do tipo capela
convectiva, com tamanho variando entre 160 e 495 m², a um custo
de R$ 7,30 a 10,0 por m². A área média cultivada foi de 0,68 ha por
produtor. O pimentão é a hortaliça predominante nas casas-de-vege-
tação. Para o seu cultivo, apenas 22% dos entrevistados realizaram
análise de solo e calagem. Ainda assim, as quantidades de calcário e
adubos utilizadas não são baseadas na análise. O solo é preparado
mecanicamente por 89% dos entrevistados e todos utilizam
gotejamento e fertirrigação. A água é proveniente de poços artesianos,
mas não é feita análise da sua adequação à atividade. Pragas e doen-
ças são controladas utilizando os agrotóxicos disponíveis no merca-
do, não raro nas mesmas dosagens e aplicações recomendadas para
o cultivo convencional. A produtividade de pimentão no primeiro
plantio atinge 125 t ha-1, com queda brusca, de até 40%, a partir do
segundo plantio. Enquanto metade dos produtores entrega a produ-
ção a atravessadores, a outra metade comercializa em feiras e super-
mercados. Apesar de enfrentarem diversos desafios (assistência téc-
nica deficiente, alto custo e baixa durabilidade das estruturas, falta
de cultivares adaptadas ao clima local, indefinição de práticas de
condução das lavouras), 67% dos produtores entrevistados gosta-
riam de ampliar a área com cultivo protegido.

Palavras-chave: Capsicum annuum L., casa-de-vegetação, práti-
cas de manejo, ambiente protegido.

ABSTRACT
Characterization of the protected cultivation model in

Manaus with emphasis on sweet pepper production

The protected cultivation of vegetables is an activity in expansion
in Amazonas State, Brazil. There are several advantages in
comparison to the cultivation under field conditions: harvest all year
long, precocity, increase of productivity and improvement of the
quality of the product. The aim of this work was to characterize the
use of protected cultivation model in Iranduba, region of Manaus,
with emphasis on sweet pepper production. On the basis of the
answers gotten in an questionnaire applied to the nine producers of
the region, 67% of the producers interviewed had never produced
vegetables previously and that most of them used the convective
chapel greenhouse type, with size varying between 160 and 495 m²,
at a cost of R$ 7,30 to 10,0 on each m². The cultivated average area
was of 0,68 ha for producer. The sweet pepper is the predominant
vegetable in the greenhouse. For its culture, only 22% of the
interviewed ones had carried through soil analyses and soil liming.
Even so, the used amounts of lime and fertilizer were not based on
soil analyses. The soil is prepared by tractor by 89% of the
interviewed ones and all use dripping and fertirrigation. The water
comes from artesian wells, but analyses of its adequacy for the activity
are not made. Plagues and illnesses are controlled using the available
agricultural defensive in the market, usually in the same dosages
and applications recommended for the conventional cultivation. The
sweet pepper productivity in the first planting reaches 125 t ha-1,
with a sudden fall, of up to 40%, from the second planting on. While
half of the producers deliver the production to midlemen, the other
half is commercialized in fairs and supermarkets. Although the
diverse challenges (deficient technical assistance, high cost and low
durability of the structures, lack of suitable cultivars for the local
climate, definition lack of management of the culture), 67% of the
interviewed producers would like to extend the area under protected
environment.

Keywords: Capsicum annuum L., greenhouse, practices of
management, protected environment.

(Recebido para publicação em 13 de março de 2007; aceito em 28 de fevereiro de 2008)
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(Makishima & Carrijo,1998). O objeti-
vo deste trabalho foi identificar as hor-
taliças e práticas de manejo utilizadas
no sistema de cultivo protegido em
Iranduba, região circunvizinha de
Manaus, contribuindo assim para
disponibilizar informações sobre o ma-
nejo adequado às condições regionais.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram realizadas visitas técnicas em
20 propriedades rurais no município de
Iranduba, região de Manaus, situado no
Médio Amazonas, no período de dezem-
bro de 2002 a setembro de 2003. A par-
tir de informações do sistema de culti-
vo de oleráceas nessas 20 propriedades,
foram selecionadas 9 para realização do
presente trabalho, em função de culti-
varem hortaliças em casa-de-vegetação
durante todo ano visando a
comercialização. O clima da região na
classificação climática de Koppen é do
tipo Ami, caracterizado por um clima
tropical, com um regime pluviométrico
anual igual ou superior a 2.000 mm
(Rodrigues, 1996).

As informações sobre o sistema de
cultivo foram obtidas através da aplica-
ção de um questionário, cujas pergun-
tas abordavam o modelo de estrutura
(dimensões, material usado, durabilida-
de, resistência, custo por m2, facilidade
de construção e manutenção); tipo de

plástico na cobertura (espessura, largu-
ra e comprimento); mão-de-obra utili-
zada (experiência e quantidade); assis-
tência técnica (qualificação e freqüên-
cia); sistema de produção de mudas (es-
trutura, irrigação, recipiente, origem e
tipo de semente, substrato); irrigação
(tipo de água, método de irrigação, fre-
qüência e intensidade); manejo do solo
(equipamentos, uso de corretivos, aná-
lise de solo e foliar, tipos de adubos e
quantidades, manejos para conservação
de solo, rotação de culturas); hortaliças
cultivadas (espécies, época de plantio,
tratos culturais, produtividade); pragas
e doenças (tipo de controle, uso de de-
fensivos e horário de aplicação); colhei-
ta (recipientes, freqüência, horário, per-
das); pós-colheita (armazenagem, tipo
de embalagens, uso de tratamento, vida
útil, perdas); comercialização (destino,
forma, entraves); custos para iniciar a
atividade; custo de produção; principais
entraves deste agronegócio para o pro-
dutor e suas expectativas para o cultivo
protegido de oleráceas na região, con-
forme modelo proposto por Grande et
al. (2003).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caracterização do modelo de pro-
dução - O cultivo protegido de hortali-
ças é uma prática incipiente no estado
do Amazonas e, apesar da região estu-

dada estar entre as mais tradicionais na
produção agrícola do estado, a maioria
dos produtores entrevistados, cerca de
67%, embora hoje produzam hortaliças
em condições de cultivo protegido, nun-
ca tinham produzido hortaliças anterior-
mente. Esta situação é semelhante à
observada em outras regiões brasileiras,
onde o cultivo protegido de hortaliças
despertou o interesse tanto de agricul-
tores experientes, quanto daqueles sem
nenhuma experiência agrícola (Goto,
1997).

Os produtores escolheram locais
com terrenos planos ou levemente in-
clinados para a implantação das estru-
turas. O cultivo protegido é realizado em
condições de solo, em áreas anterior-
mente cultivadas com espécies frutífe-
ras (banana, mamão, maracujá) ou
oleráceas (repolho, couve, coentro e al-
face). A área cultivada em casa-de-ve-
getação varia entre 0,16 a 2,1 ha (Tabe-
la 1), sendo em média de 0,68 ha por
produtor. A quantidade de mão-de-obra
variou entre 9,0 e 14,3 homem ha-1 dia-1,
em média 11,2 homem ha-1 dia-1, o que
equivale em média um homem para cada
2,2 casas-de-vegetação de 400 m2. Em
estudo realizado por Grande et al. (2003)
na região de Uberlândia, a mão-de-obra
variou em torno de 5,5 homem ha-1 dia-1,
a metade do observado no município de
Iranduba. Esta situação pode ser atribuí-
da à diferença de tecnologia utilizada nas

Nsi - Usa este adubo, mas não soube informar; Nu - Não usa este adubo (Nsi - use this fertilizer, but did not know to inform; Nu - it does not
use this fertilizer)

Tabela 1. Área utilizada sob cultivo protegido, modelos de casa-de-vegetação, preço por m2 das estruturas com irrigação, sistema de irriga-
ção na sementeira, quantidade e tipo de adubo utilizado na adubação de plantio de pimentão em Iranduba, AM (area used under protected
cultivation, greenhouse models, price for m2 of the structures with irrigation, irrigation system in the catch-crop, amount and type of used
fertilizer in the fertilization of sweet pepper plantation in Iranduba, AM). Manaus, UFAM, 2003.
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diversas regiões e à experiência no culti-
vo de hortaliças da mão-de-obra disponí-
vel em cada região.

Dos entrevistados, cerca de 67% dos
produtores pretendem ampliar a área de
cultivo protegido, desde que os proble-
mas atuais desse agronegócio sejam so-
lucionados, tais como a falta constante
de assistência técnica especializada; re-
duzida disponibilidade de estruturas de
baixo custo, resistentes e duráveis; cul-
tivares não adaptadas às condições cli-
máticas locais; falta de orientação ade-
quada sobre o manejo e fertilização do
solo, irrigação, condução da planta
(espaldeira simples ou dupla, desbrota
e quantidade de hastes), controle eficaz
de pragas e doenças; grandes dificulda-
des de organizar e planejar a produção
local em relação ao mercado, além da
falta de uma política governamental es-
pecífica para o cultivo protegido. Por
outro lado, 22% não pensam em ampliar
a área de produção e 11% estão paran-
do por falta de capital. Esta constatação
se assemelha ao observado por Goto
(1997): depois do entusiasmo inicial
pelo cultivo protegido de hortaliças, há
tendência de haver uma estabilidade na
ampliação de áreas, devido à falência
de muitos produtores, permanecendo
somente aqueles com maior eficiência
produtiva e econômica. Entre os entre-
vistados, 67% recomendariam a outras
pessoas entrarem nessa atividade, o que
demonstra, um certo amadurecimento
em relação às potencialidades do culti-
vo de oleráceas em casa-de-vegetação.

Foram observados basicamente três
modelos de casas-de-vegetação (Tabe-
la 1): capela convectiva que representa
51% das casas-de-vegetação da região,
arco (34%) e capela (15%). As estrutu-
ras são cobertas com plástico de
polietileno transparente com espessura
de 100 a 150 micras, dimensões varian-
do de 6 a 8 m de largura, 30 a 66 m de
comprimento, 2,30 a 3,30 m de pé di-
reito e abertas nas laterais. Utiliza-se
estrutura predominantemente de madei-
ra e em menor escala estrutura mista de
ferro e madeira, com a área das casas-
de-vegetação variando entre 160 a 495
m2. Estas estruturas devem apresentar
resistência, durabilidade, facilidade de
construção e manutenção, ambiente com
condições de favorecer o crescimento e

desenvolvimento das espécies oleráceas
e proporcionar melhor custo/benefício
aos agricultores (Gama & Guerra,
2005).

Os produtores declararam que não
perceberam diferença na produtividade
do pimentão sob os modelos de casa-
de-vegetação acima relacionados, sen-
do o modelo arco o que apresentou me-
lhor facilidade de construção, manuten-
ção, resistência a ventos, maior durabi-
lidade e menor custo.

Sobre o custo do metro quadrado da
estrutura construída, 56% dos produto-
res entrevistados pagaram em média na
época R$ 10,00, 33% pagaram R$ 7,50
e 11% pagaram R$ 7,30, na qual preva-
leceu a utilização de madeiras e estru-
turas mistas de madeira e ferro (Tabela
1). Em todos esses casos, os valores in-
cluem o sistema de irrigação. O capital
investido pelos produtores nesse siste-
ma de cultivo, variou entre R$ 22.000,00
a R$ 120.000,00, comprovando a afir-
mação de Martins (2003), que no Bra-
sil, um dos principais problemas tem
sido o alto custo de implantação do sis-
tema de cultivo protegido de hortaliças.

Hortaliças cultivadas - Dentre os
noves produtores rurais entrevistados
para a aplicação do questionário, 11%
cultivam coentro e alface durante todo
ano, 89% cultivam pimentão. Os híbri-
dos Nathalie e Magali R são os mais cul-
tivados independente de épocas. Esses
híbridos produzem frutos de formato
cônico alongado e coloração vermelha,
podendo atingir aproximadamente 230 g
e são colhidos ainda de cor verde, for-
mato preferido pelo consumidor local.

O cultivo de pimentão
Produção de mudas – Esta ativida-

de é feita em casa-de-vegetação, tipo
viveiro, separada daquelas destinadas à
produção, por 100% dos envolvidos no
estudo, sendo 22% protegidas na lateral
com telado de náilon contra insetos
vetores. São utilizadas, bandejas de
isopor de 128 células, preenchidas com
substrato comercial Plantmax, irrigadas
de duas ou três vezes ao dia, com dife-
rentes sistemas de irrigação (Tabela 1).
Conforme descrito por Pereira &
Martinez (1999) e Gama & Guerra
(2005), no cultivo protegido o produtor
deve utilizar mudas produzidas em am-
biente protegido ou adquiridas de em-

presas especializadas e que apresentem
alta qualidade, ótima sanidade, vigoro-
sas e uniformes, propiciando menos
estresse durante o transplantio. Para
isso, é fundamental que sejam utiliza-
das sementes de qualidade e que haja
um razoável conhecimento dos métodos
de produção de mudas e dos fatores que
influenciam a germinação das semen-
tes, o estabelecimento, o crescimento e
o desenvolvimento das mudas, bem
como os cuidados necessários para se
realizar o processo de transplantio. O
transplante das mudas após a semeadu-
ra, varia de 20 a 30 dias, com uma mé-
dia entre eles, de 24 dias.

Tratos culturais - Apenas 22% dos
produtores entrevistados fizeram análi-
se das propriedades químicas do solo e
procederam à calagem antes de come-
çar esta atividade de cultivo. Apenas um
entrevistado soube informar a quantida-
de de calcário usado, o equivalente a
6.250 kg ha-1. Segundo Makishima &
Carrijo (1998), para este tipo de culti-
vo, deve-se coletar amostras de solo para
análise e verificação da necessidade de
correção da acidez, avaliação do nível
de matéria orgânica e da fertilidade do
solo, com antecedência de dois a três
meses do plantio. A maioria dos produ-
tores (78%) começou a corrigir a aci-
dez do solo somente após a realização
dos primeiros plantios e sem critérios
técnicos, o que pode ter ocasionado
desequilíbrio no solo, principalmente,
devido à quantidade de calcário utiliza-
do na primeira calagem, que variou de
2.000 a 12.500 kg ha-1.

No preparo do solo, 33% dos pro-
dutores utilizaram microtrator com en-
xada rotativa, 22% dos produtores utili-
zaram trator ou microtrator com arado,
grade ou enxada rotativa, 11% utiliza-
ram trator ou microtrator com enxada
rotativa, 11% utilizaram trator ou micro
trator com arado ou grade, 11% utiliza-
ram micro trator com arado ou grade e
11% prepararam o solo manualmente
com enxada. Pereira et al. (2000) afir-
mam que nesse sistema de cultivo o pre-
paro do solo deve atingir uma profundi-
dade de 25 a 30 cm abaixo do canteiro,
efetuando-se a subsolagem entre uma
safra e outra, com o objetivo de evitar a
formação da camada compactada abai-
xo da camada arada.

Caracterização do modelo de cultivo protegido em Manaus com ênfase na produção de pimentão
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A adubação de plantio é feita com
esterco-de-galinha-poedeira, utilizando-
se de 24 a 44 t ha-1. Quanto aos adubos
minerais, são utilizados: superfosfato
simples, cloreto de potássio e FTE BR
12 (micronutrientes) em quantidades
que variam entre 375 a 2.500 kg ha-1,
263 e 1.250 kg ha-1, 25 e 175 kg ha-1,
respectivamente (Tabela 1). A aplicação
é realizada manualmente à lanço e em
seguida incorporada com enxada
rotativa ou enxada manual, geralmente
quinze dias antes do plantio.

Há uma grande variação na quanti-
dade dos adubos usados pelos produto-
res, na adubação de plantio (Tabela 1).
De acordo com Pereira et al. (2000), a
adubação básica no sistema de cultivo
protegido deveria ser baseada nas ne-
cessidades nutricionais da cultura e em
análise de solo, visando apenas suprir
os nutrientes que estão em falta ou em
quantidades baixas no solo e utilizando
preferencialmente esterco bem curtido
ou húmus. Este tipo de prática ainda não
é observado na área de estudo, devido à
existência de poucas informações a esse
respeito. Na maioria dos casos a aduba-
ção básica é feita sem critérios técnicos
definidos, sendo muitas vezes baseada
em recomendações para outras regiões.

Dentre os nove produtores entrevis-
tados, 89% utilizam para o pimentão o
espaçamento entre 1,0 m x 0,4 a 0,5 m,
conduzidos em forma de V e não têm
critérios definidos para a realização da
desbrota, nem tampouco para determi-
nar a quantidade de hastes que serão
conduzidas.

A adubação complementar é reali-
zada através de fertirrigação e baseadas
em recomendações para outras regiões.
Inicia-se do 7o ao 25o dia após o trans-
plante, em quantidades que variam du-
rante o ciclo de 9 a 34 kg ha-1 de nitrato
de potássio, 11 a 37,5 kg ha-1 de nitrato
de cálcio, 2,5 a 15 kg ha-1 de sulfato de
magnésio e 0,5 a 3,75 L ha-1 de ácido
fosfórico, dividido em três aplicações
por semana, com exceção deste último
que é usado apenas uma vez por sema-
na. Alguns produtores aplicam, uma vez
por semana, 100 mL de coquetel de mi-
cronutrientes, composto de 3 g L-1 de
sulfato de cobre, 10 g L-1 de sulfato de
zinco e 30 g L-1 de ácido bórico, para
1.000 plantas aproximadamente, sendo

que este sistema está de acordo com
Makishima & Carrijo (1998). Por outro
lado, a quantidade deveria ser de acor-
do com a análise química do solo e exi-
gência nutricional da cultura, o que não
tem ocorrido nesta região. Este fato é
preocupante, pois 100% das proprieda-
des estudadas utilizam a técnica de
fertirrigação a partir de estimativas das
quantidades de água e fertilizantes. Se-
gundo Carrijo et al. (1999), aplicações
excessivas de fertilizantes, utilização de
água sem uma prévia análise e o forma-
to do bulbo molhado, fazem com que
haja acúmulo de sais na superfície do
solo e na periferia do bulbo na irrigação
por gotejamento. O sistema de irriga-
ção por gotejamento é utilizado por to-
dos os produtores e a água utilizada é
obtida de poço artesiano na proprieda-
de. A irrigação por gotejamento é o mé-
todo mais conhecido e mais recomen-
dado para o cultivo protegido (Carrijo
& Oliveira, 1997).

O controle de pragas e doenças tem
sido feito com o uso de inseticidas e
fungicidas disponíveis no mercado, às
vezes, seguindo as mesmas recomenda-
ções do cultivo convencional no que diz
respeito às doses e ao número de apli-
cações. Este procedimento é contrário
ao preconizado por Zambolim et al.
(2000), para este sistema de cultivo de
hortaliças, no qual se deve utilizar o
controle integrado, cuja prática não en-
volve apenas o manejo de fitopatógenos
e pragas, mas também o monitoramento
correto da irrigação, dos agroquímicos
e da fertilização do solo.

O ataque de pragas e doenças repre-
senta um dos principais problemas no
sistema de cultivo de hortaliças em casa-
de-vegetação, causando má qualidade
dos frutos e sérios prejuízos de ordem
econômica aos produtores (Goto &
Tivelli, 1998). A situação não é diferen-
te em pimentão e foi confirmada na área
estudada, onde se constatou que não há
difusão e nem adoção de práticas de
manejo integrado de pragas e doenças.
O elevado índice de ácaro, pulgão,
tripes, lagarta, broca, grilo, mancha-de-
cercóspora, vira-cabeça, talo-oco, mur-
cha-de-fitóftora, murcha-de-esclerócio,
murcha-de-fusário e nematóide-das-
galhas pode ser atribuído à grande quan-
tidade de plantas hospedeiras ao redor

das casas-de-vegetação; falta de culti-
vares adaptadas ao clima local e resis-
tentes às principais doenças que ocor-
rem na região; produção de mudas con-
taminadas; adubação desbalanceada;
excesso de água na irrigação; falta de
rotação de cultura e utilização de defen-
sivos agrícolas de forma indiscriminada.

Produtividade, comercialização de
pimentão e assistência técnica - A pro-
dutividade inicial de pimentão nas pro-
priedades estudadas é bastante elevada,
podendo alcançar nos primeiros culti-
vos, o correspondente a uma produção
de 125 t ha-1. Resultados aproximados a
este foram obtidos por Gama & Guerra
(2005). Para pimentão produzido em
cultivo protegido a colheita pode pro-
longar-se por sete a nove meses, fechan-
do um ciclo dentro das casas-de-vege-
tação de 12 meses. Neste caso, é possí-
vel obter uma produtividade média de
uma caixa de 11 kg planta-1, consideran-
do todo o período de colheita (Goto &
Rossi, 1997), o equivalente a 220 t ha-1.
Para isso, o pimentão necessita de con-
dições adequadas de luminosidade, tem-
peratura, nutrientes, umidade, dentre
outros fatores que influenciam os pro-
cessos fisiológicos e, consequen-
temente, a produção (Fontes et al.,
2005).

No primeiro plantio a produtivida-
de em uma casa-de-vegetação de 400
m2, variou de 1 a 5 t de pimentão por
ciclo, para um total de 800 a 1.000 plan-
tas. A partir do segundo plantio houve
um decréscimo na produção, chegando,
em alguns casos, a 40%, segundo depoi-
mento dos produtores.

Verificou-se que existem vários pro-
blemas enfrentados pelos produtores
durante a comercialização, como a falta
de planejamento comercial, oferta cons-
tante do produto, volume de produção,
oscilação de preço e concorrência com
produtores de outros estados brasileiros.
Aproximadamente 50% dos entrevista-
dos comercializam seus produtos dire-
tamente ao atravessador e 50%
comercializam em feiras ou supermer-
cados. Conforme Grande et al. (2003),
os entraves na comercialização são con-
siderados um dos problemas mais gra-
ves do cultivo protegido.

De acordo com o relato dos produ-
tores entrevistados, 100% não tiveram

AS Gama et al.
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assistência técnica constante e efetiva
no início da implantação do sistema de
cultivo protegido, sendo esta, uma das
principais causas que levaram ao
insucesso e ao abandono da atividade
por muitos produtores. Neste sistema, o
produtor necessita da assistência cons-
tante de profissionais especializados,
pois decisões estratégicas devem ser
tomadas a todo momento, para que seja
alcançada a produtividade pretendida.

É sabido que a assistência técnica,
assim como a pesquisa não consegui-
ram antecipar-se às necessidades da
nova tecnologia de produção de horta-
liças no estado do Amazonas, particu-
larmente durante o período inicial. No
entanto, não se pode afirmar que este
tenha sido um fator relevante para o
insucesso e a desistência de muito pro-
dutores que iniciaram a atividade, pois
é inerente da assistência técnica agríco-
la trabalhar e buscar conhecimento so-
bre demandas criadas, pela adoção de
novos sistemas de produção, principal-
mente quando estes apresentam um rá-
pido crescimento.

Pode-se então relacionar como en-
traves mais evidentes e de fácil reconhe-
cimento no sistema de produção de
oleráceas sob ambiente protegido no
município de Iranduba a falta de pes-
quisa voltada para definição desse sis-
tema de cultivo, a falta de incentivo go-
vernamental para os pequenos produto-
res, as condições climáticas da região, a
falta de experiência na atividade

Caracterização do modelo de cultivo protegido em Manaus com ênfase na produção de pimentão

olerícola, a descapitalização de alguns
produtores, a falta de assistência técni-
ca efetiva e especializada e a falta de
planejamento comercial.

Muito dos entraves nesta cadeia de
produção poderiam ser reduzidos se es-
tudos de mercado tivessem sido reali-
zados, levando em consideração a ca-
pacidade de comercialização, distâncias,
variação das cotações, disponibilidade
de diferentes estruturas de
comercialização, comportamento do
consumidor e conhecimento das
tecnologias adequadas para o sistema de
cultivo. Teria sido também muito impor-
tante que os produtores dispusessem de
assistência técnica especializada, con-
forme sugerido por Grande et al. (2003).
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font Times New Roman 12 points, with pages and lines
numbered. Add images, figures, tables, and charts to the end
of your text and compile all files (text, figures, tables, and
charts) in a single document. Format the document for A
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page, 3-cm margins. Print and submit a copy. Send along a
CD-ROM containing a copy of the file. Low-resolution images
are not adequate for publication. The file must not exceed 16
pages (36,000 caracters, excluding spaces). If further
information is needed, please contact the Editorial Board or
refer to the recently 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, the reason(s) must be stated in
the submission letter. In this case, the corresponding author
takes 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. in full compliance to these guidelines;

3. the Associate Editor considered it adequate for peer
reviewing.

When accepted for reviewing, the corresponding author
will receive an e-mail alert, along with instructions for paying
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 or 90 characters, excluding
spaces. Use scientific names only when there is no common
name in the idiom used in the paper;

2. Name of authors: Author(s) name(s) in full.
Abbreviate only middle family names. Do not abbreviate
Christian names. For example, Anne Marie Sullivan Radford
should appear as Anne Marie S Radford. Use superscript
numbers to relate authors to addresses. Please refer the most
recent issues of Horticultura Brasileira for formatting;

3. Addresses: Name of the Institution and Department,
if applicable, with full corresponding post address for all
authors. Include authors´ e-mail addresses. Use superscript
numbers to relate addresses to authors. Please refer the most
recent issues of Horticultura Brasileira for formatting;

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. Do not repeat words that are already in the title;

5. Abstract, title and keywords in Portuguese or
Spanish: abstract, title and keywords in Portuguese or Spanish
must be adequate versions of their similar in English.
Horticultura Brasileira will provide Portuguese versions for
non-Portuguese speaking authors;
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5. Abstract: em inglês, acompanhado de título e
keywords. Abstract, título em inglês e keywords devem ser
versões perfeitas de seus similares em português ou espanhol.
Assim como o resumo, o abstract deve ser limitado a 1700
caracteres (excluídos os espaços);

6. Introdução;

7. Material e Métodos;
8. Resultados e Discussão;

9. Agradecimentos, quando for o caso;

10. Referências: sugere-se não mais do que 30 referên-
cias bibliográficas, a maioria com publicação recente (até dez
anos). Casos excepcionais serão considerados, desde que de-
vidamente justificados na carta de submissão do trabalho.
Todas as referências deverão ter sido citadas no texto. Evite a
citação de resumos de congresso;

11. Figuras e tabelas: o limite para cada categoria (figu-
ras, tabelas e gráficos) é três, com limite geral de cinco. Ca-
sos excepcionais serão considerados, desde que devidamente
justificados na carta de submissão do trabalho. Por favor, ve-
rifique se figuras, tabelas e gráficos não estão redundantes.
Enunciados e rodapés devem ser bilíngues. Os enunciados
devem ser encerrados sempre, nesta ordem, com o local, ins-
tituição responsável e ano(s) de realização do trabalho.

Este roteiro deverá ser utilizado para a seção Pesquisa. Para
as demais seções veja padrão de apresentação nos artigos publi-
cados nos últimos números de Horticultura Brasileira. Para maior
detalhamento consulte os números mais recentes de Horticultura
Brasileira, disponíveis também nos sítios eletrônicos
www.scielo.br/hb e www.abhorticultura.com.br/Revista.

Prefira a citação bibliográfica no texto entre parênteses,
como segue: (Resende & Costa, 2005). Quando houver mais
de dois autores, utilize a expressão latina et alli abreviada,
em itálico, como segue: (Melo Filho et al., 2005). Quando
houver mais de um artigo do(s) mesmo(s) autor(es), no mes-
mo ano, diferencie-os por uma letra minúscula, logo após a
data de publicação do trabalho, como segue: 2005a, 2005b,
no texto e nas referências. Quando houver mais de um artigo
do(s) mesmo(s) autor(es), em anos diferentes, separe os anos
por vírgula, como segue: (Inoue-Nagata et al., 2003, 2004).
Quando vários trabalhos forem citados em série, utilize a or-
dem 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 a ordem cronológica de publicação. Utili-
ze o padrão internacional na seção Referências, conforme os
exemplos:

a) Periódico
MADEIRA NR; TEIXEIRA JB; ARIMURA CT;

JUNQUEIRA CS. 2005. Influência da concentração de
BAP e AG

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.

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 will be considered, regarding that authors
mention their reasons at the submission letter. Avoid citing
conference abstracts;

11. Figures and tables: the limit for tables, figures, and
charts is three for each, with a total limit of five. Exceptional
cases will be considered, regarding that authors mention their
reasons at the submission letter. Please, make sure that tables,
figures, and charts are not redundant. Titles and footnotes must
be bilingual. Titles should always be finished by presenting,
in this sequence, place, responsible institution, and year(s) of
data gathering.

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 be cited
as (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). References to
studies done by the same authors in the same year should be
differentiated 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). When citing papers in
tandem in the text, sort them chronologically.

In the section 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 chronologically. References should appear
accordingly to the international format, as follows:

a) Journal
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) Book 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).
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c) Capítulo de livro
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-
dos e transformação genética de plantas. Brasília:
Embrapa Informação Tecnológica/Embrapa Hortaliças. p.
815-843.

d) Tese
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):

Anais
HIROCE R; CARVALHO AM; BATAGLIA OC; FURLANI

PR; FURLANI AMC; SANTOS RR; GALLO JR. 1977.
Composição mineral de frutos tropicais na colheita. In:
CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 4.
Anais... Salvador: SBF. p. 357-364.

CD-ROM
AQUINO LA; PUIATTI M; PEREIRA PRG; PEREIRA FHF.

2004. Espaçamento e doses de N na produtividade e qua-
lidade do repolho. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE
OLERICULTURA, 44. Resumos... Campo Grande: SOB
(CD-ROM).
f) Trabalhos apresentados em meio eletrônico:
Periódico

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
novembro de 1998.
Trabalhos completos apresentados em congresso

SILVA RW; OLIVEIRA R. 1996. Os limites pedagógicos do
paradigma de qualidade total na educação. In: CONGRES-
SO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPe, 4. Anais ele-
trônicos... Recife: UFPe. Disponível em: http://
www.propesq.ufpe.br/anais/educ/ce04.htm. Acessado em
21 de janeiro de 1997.

Sítios eletrônicos
USDA - United States Department of Agriculture. 2004, 15

de novembro. World asparagus situation & outlook. Dis-
ponível em http://www.fas.usda.gov/
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Comissão

Editorial ou consulte os números mais recentes de Horticultura
Brasileira.

Processo de tramitação
Os artigos serão submetidos à Comissão Editorial, que

fará uma avaliação preliminar (escopo do trabalho, atendi-
mento às normas de publicação, qualidade técnica e qualida-
de do texto). A decisão da Comissão Editorial (adequado para
tramitação, ou não adequado) será comunicada ao autor de
correspondência por via eletrônica. Caso sejam necessárias
modificações, os autores poderão submeter uma nova versão
para avaliação. Caso a tramitação seja aprovada, a Comissão
Editorial encaminhará o trabalho a dois assessores ad hoc,

e) Full papers presented in conferences (when not
included in referred journals)

Proceedings

HIROCE R; CARVALHO AM; BATAGLIA OC; FURLANI
PR; FURLANI AMC; SANTOS RR; GALLO JR. 1977.
Composição mineral de frutos tropicais na colheita. In:
CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 4.
Anais... Salvador: SBF. p. 357-364.

CD-ROM
AQUINO LA; PUIATTI M; PEREIRA PRG; PEREIRA FHF.

2004. Espaçamento e doses de N na produtividade e
qualidade do repolho. In: CONGRESSO BRASILEIRO
DE OLERICULTURA, 44. Resumos... Campo Grande:
SOB (CD-ROM).

f) Papers published in electronic media

Journal

KELLY R. 1996. Electronic publishing at APS: its not just
online journalism. APS News Online. Available in http://
www.hps.org/hpsnews/19065.html. Accessed in
November 25, 1998.

Full papers presented in conferences

SILVA RW; OLIVEIRA R. 1996. Os limites pedagógicos do
paradigma de qualidade total na educação. In:
CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPe,
4. Anais eletrônicos... Recife: UFPe. Available in http://
www.propesq.ufpe.br/anais/educ/ce04.htm. Accessed in
January 21, 1997.

Electronic Sites

USDA - United States Department of Agriculture. 2004,
November 15. World asparagus situation & outlook.
Available in http://www.fas.usda.gov/

For further orientation, please contact the Editorial Board
or refer to the most recent issues of Horticultura Brasileira.

The reviewing process

Manuscripts are submitted to the Editorial Board for a
preliminary evaluation (scope, adherence to the publication
guidelines, 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 the
specific research area. As soon as they evaluate the manuscript,
it is sent to a related Scientific Editor. 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. In
situations 1 and 3, the manuscript is reviewed by the Associate
Editor, who holds the responsibility for the final decision. In
situation 2, the manuscript is returned to the author(s), who,
based on the suggestions, produces a new version, which is
forwarded to the Editorial Board. Following, the Scientific
Editor checks the new version and recommend it or not for
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especialistas na área em questão. Tão logo haja dois pareceres,
o trabalho é enviado a um dos Editores Científicos da área, que
emitirá seu parecer: (1) recomendado para publicação, (2) ne-
cessidade de alterações ou (3) não recomendado para publica-
ção. Nas situações 1 e 3, o trabalho é encaminhado ao Editor
Associado. Na situação 2, o trabalho é encaminhado aos auto-
res, que devem elaborar uma nova versão. Esta é enviada à
Comissão Editorial, que a remeterá ao Editor Científico para
avaliação. O Editor Científico poderá recomendar ou não a nova
versão. Em ambos os casos, o trabalho é remetido para o Edi-
tor Associado, que emitirá o parecer final. A Comissão Edito-
rial encaminhará o parecer para os autores.

Nenhuma alteração é incorporada ao trabalho sem a apro-
vação dos autores. Após o aceite em definitivo do trabalho, o
autor de correspondência receberá uma cópia eletrônica da
prova tipográfica, que deverá ser devolvida à Comissão Edi-
torial em 48 horas. Nesta fase não serão aceitas modificações
de conteúdo ou estilo. Alterações, adições, deleções e edi-
ções implicarão em novo exame do trabalho pela Comissão
Editorial. Erros e omissões presentes no texto da prova tipo-
gráfica corrigido e devolvido à Comissão Editorial são de
inteira responsabilidade dos autores. Horticultura Brasileira
não adota a política de distribuição de separatas.

Idioma de publicação
Em qualquer ponto do processo de tramitação, os autores

podem manifestar seu desejo de publicar o trabalho em um
idioma distinto daquele em que foi escrito, desde que o idio-
ma escolhido seja um dos três aceitos em Horticultura Brasi-
leira, a saber, Espanhol, Inglês e Português. Neste caso, os
autores tanto podem providenciar a tradução versão final apro-
vada para o idioma desejado, quanto autorizar a Comissão
Editorial a providenciá-la. Quando a versão traduzida
fornecida pelos autores não atingir o padrão idiomático re-
querido para publicação, a Comissão Editorial encaminhará
o texto para revisão por um especialista. Todos os custos de-
correntes de tradução e revisão idiomática serão cobertos pelos
autores.

Os originais devem ser enviados para:

Horticultura Brasileira
Caixa Postal 190

70359-970 Brasília – DF

Tel.: (0xx61) 3385-9088/9049
Fax: (0xx61) 3556-5744

E-mail: hortbras@cnph.embrapa.br

Assuntos relacionados a mudanças de endereço, filiação
à Associação Brasileira de Horticultura (ABH), pagamento
de anuidade, devem ser encaminhados à Diretoria da ABH,
no seguinte endereço:

Associação Brasileira de Horticultura

IAC - Centro de Horticultura

Caixa Postal 28
13012-970 Campinas – SP

Tel./Fax: (0xx19) 3241 5188 ramal 374

E-mail: abh@iac.sp.gov.br

publication. In both cases, it is sent to the Associate Editor,
for the final decision. The Editorial Board informs authors
about the final decision.

No modifications are incorporated to the manuscript
without the approval of the author(s). Once the paper is
accepted, an electronic copy of the galley proof is sent to the
correspondence author who should make any necessary
corrections and send it back within 48 hours. Extensive text
corrections, whose format and content have already been
approved for publication, will not be accepted. Alterations,
additions, deletions and editing imply that a new examination
of the manuscript will be made by the Editorial Board. Authors
are held responsible for any errors and omissions present in
the text of the corrected galley proof that has been returned to
the Editorial Board. No offprint is supplied.

The publishing idiom
In any point of the reviewing process, authors can indicate

their will on publishing in a language other than the one
originally used to write the paper, considering that the choice
falls into one of the three accepted idioms, namely English,
Portuguese, and Spanish. In this case, authors can either
produce a translated version of the approved paper, or
authorize the Editorial Board to forward it to translating. If
the translated version provided by authors is below the
idiomatic standard required for publication, the Editorial board
will redirect the text for a specialized reviewing. All costs
related to translating and idiomatic reviewing are charged to
authors.

Manuscripts should be addressed to:

Horticultura Brasileira

Caixa Postal 190
70359-970 Brasília – DF

Brazil

Tel.: 00 55 (61) 3385-9049/9088
Fax: 00 55 (61) 3556-5744

E-mail: hortbras@cnph.embrapa.br

Change in address, membership in the Brazilian
Association for Horticultural Science (ABH), and payment
of fees related to the ABH should be addressed to:

Associação Brasileira de Horticultura

IAC - Centro de Horticultura

Caixa Postal 28
13012-970 Campinas – SP

Brazil

Tel./Fax: 00 55 (19) 3241-5188 extension 374
E-mail: abh@iac.sp.gov.br
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Poucas vezes foi tão difícil produ-
zir um texto! Mas, como era típico

do próprio Filgueira dizer: Para que ser-
vem as dificuldades, se não para tornar
a vida mais emocionante, encerrando o
dito com a sua risada característica? E
assim é: até mesmo neste momento, de
escrever sobre ele, é dele que parte a
inspiração; é dele a mão que ajuda, como
tantas e tantas vezes aconteceu certa-
mente com a maioria de nós, assistidos
pelo Manual de Olericultura e pelo Novo
Manual de Olericultura.

Tive a felicidade de conhecê-lo por
seus livros e também pessoalmente e,
sobretudo, de trabalhar com ele, na épo-
ca na seleção de genótipos em batata, em
um programa conjunto da Empresa
Goiana de Pesquisa Agropecuária
(EMGOPA), hoje AGENCIARURAL, e
a Embrapa Hortaliças. Desta colaboração
restaram, muito mais que dois conjuntos
de clones-elite, excelentes parentais, e um
trabalho publicado (Peixoto et al., 2002),
uma sólida amizade e profundos respeito
e admiração. A convivência com o
Filgueira, iniciada bem no começo da
minha carreira profissional, cristalizou
em mim a certeza de que as pessoas que
realmente contam na Olericultura nacio-
nal provêm da mais nobre cepa!

Não mais faltarão hortaliças, e uma boa prosa, aos anjos do céu!
Paulo Eduardo de Melo
Embrapa Hortaliças, C. Postal 218, 70359-970, Brasília – DF, paulo@cnph.embrapa.br

Além do prazer de compartilhar o
dia-a-dia com alguém de tamanha edu-
cação e de ótimo humor, dois fatos mar-
caram de forma indelével a minha me-
mória durante a nossa convivência: (1)
a sua disposição genuína, o seu entusias-
mo juvenil pelo doutorado, em nada
esmaecidos pelas inúmeras voltas que
já havia dado em torno do sol, de forma
alguma assoberbados pela vasta expe-
riência profissional que já detinha, e (2),
alguns anos mais tarde, o indeferimento
do seu pedido ao CNPq de bolsa de pro-
dutividade, pela mais inusitada das ra-
zões: baixa produção científica. Nenhu-
ma outra razão poderia estar mais dis-
tante da verdade! Irreverente, alegre,
entusiasmado como era, não se abalou
e seguiu o seu caminho, semeando hor-
taliças por corações afora, colhendo
extensionistas, produtores, professores
e pesquisadores.

Esse Grande Homem nasceu em
Recife, Pernambuco, em 17 de novem-
bro de 1937, e passou parte da infância
e a adolescência no Rio de Janeiro. Seu
espírito inquieto levou-o às Minas Ge-
rais, onde se formaria em Agronomia,
em 1961, pela Universidade Rural do
Estado de Minas Gerais, hoje Universi-
dade Federal de Viçosa. Desde então,
não houve limites para a sua dedicação
à Olericultura, atuando, muitas vezes si-
multaneamente, como extensionista,
pesquisador e professor, com uma ca-
pacidade ímpar de, entre produtores,
tornar-se um hortelão; entre alunos, ser
mais um deles; entre doutores, ser um
verdadeiro doutor. Das montanhas mi-
neiras, nosso Personagem mudou-se
para Cunha, São Paulo, onde atuou por
um ano como extensionista da Secre-
taria de Estado de Agricultura, para em
seguida, voltar à universidade, em Vi-
çosa, para o curso de mestrado,
concluído com êxito em 1965. Perma-
neceu em Viçosa até 1967, na função
de extensionista responsável pela li-

gação ensino-pesquisa-extensão em
Olericultura.

Naquele mesmo ano, deixou o frio-
zinho úmido de Viçosa para viver no
calor seco dos descampados goianos, em
Anápolis. Em 1967 entrou na ACAR-
Goiás (depois EMATER-GO, hoje,
AGENCIARURAL) como pioneiro: foi
o primeiro extensionista a coordenar um
programa de incentivo à produção de
hortaliças em Goiás. Alguns anos mais
tarde, nosso Empreendedor seria nova-
mente pioneiro, juntamente com seu
colega de mestrado, Peter Ernst
Sonnenberg: foram deles os primeiros
passos da pesquisa estadual com horta-
liças, em uma caminhada que resultou
na criação da EMGOPA, Empresa
Goiana de Pesquisa Agropecuária (hoje
também AGENCIARURAL), que o
contratou em 1975 e onde permaneceu
até 1993. Os resultados das pesquisas
de ambos e a intervenção direta do
Filgueira levaram para Goiás a primei-
ra indústria de processamento de toma-
te, a Paoletti, que contratava sua produ-
ção em Morrinhos, 130 km ao sul de
Goiânia. Mais tarde, a então Arisco,
onde o Manual de Olericultura era Ma-
nual de Sobrevivência, deixou de
comercializar somente temperos à base
das também hortaliças alho e pimenta e
introduziu em sua linha o extrato e, pos-
teriormente, muitos outros produtos de
tomate. Aquela semente, lançada pelo
Filgueira e pelo Prof. Peter, representa
hoje 85% do tomate brasileiro para
processamento industrial e sustenta um
agronegócio que inclui doze indústrias
de processamento. Poucos profissionais
colheram tanto resultado!

Durante o período em que permane-
ceu em Anápolis, nosso Incansável foi
também professor de Economia Rural
na Faculdade de Ciências Econômicas
de Anápolis, atualmente pertencente à
Universidade Estadual de Goiás (UEG).
Em 1981, tornou-se oficialmente Notá-
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vel: foi declarado sócio honorário da
Associação Brasileira de Horticultura
(ABH), à época Sociedade de
Olericultura do Brasil (SOB). Em 1988
voltou para São Paulo como Aprendiz,
desta vez para a UNESP, em Jaboticabal,
onde, em 1991, concluiu o doutorado
com um excelente trabalho sobre
interação genótipo x ambiente em bata-
ta (Filgueira et al., 1995). De São Pau-
lo, nosso Doutor voltou brevemente para
Anápolis, para, em seguida, partir para
o Triângulo Mineiro, onde, de 1993 a
1997, foi Professor Titular de
Olericultura na Universidade Federal de
Uberlândia, por onde se aposentou.

Porém, a aposentadoria era sapato
que não cabia em seu pé e nosso Irre-
quieto não parou. Em 2000, lançou o
Novo Manual de Olericultura, abran-
gendo 60 hortaliças e dedicado, de for-
ma muito especial a estudantes e
extensionistas (vide “Prefácio a um
novo livro”, em Filgueira, 2000). Em
2001, nosso Insigne tornar-se-ia consul-
tor do curso de Agronomia da UEG –
Unidade Universitária de Ipameri, a con-
vite do seu discípulo, o profissional com
quem mais conviveu, Nei Peixoto, pas-
sando de 2003 a 2006, a exercer as fun-
ções de Professor de Olericultura e Co-
ordenador do Curso de Agronomia. Esse
Apaixonado apaixonou-se também pela
UEG, ao ponto de, já doente, chorar,
cada vez que imaginava não poder vol-
tar ao convívio acadêmico ou re-abrir
seu consultório sentimental, como as-

sim ele denominava o seu escritório,
local preferido pelos estudantes para
curarem suas mágoas (Peixoto, comu-
nicação pessoal). Usando bengala e com
dificuldades de andar, compareceu à
formatura da 5a. turma de Agronomia da
UEG, levado por Nei Peixoto, onde, se-
gundo o Nei, “conversou, deu gargalha-
das, brincou; como era de seu feitio”.
Em 2006, foi indicado Presidente de
Honra do XLVI Congresso Brasileiro de
Olericultura, realizado em Goiânia, GO,
em uma justíssima homenagem por toda
a sua contribuição à Olericultura nacio-
nal. A partir de 2007, nosso Admirável
Colega passou a definir-se como escri-
tor, consultor e palestrante (Batata-
show, 2007).

Foi-se de nós, em 20 de fevereiro
deste ano, em Anápolis, o amigo, o agrô-
nomo de todos os dias, o paraquedista
nas horas vagas, pé-de-valsa de tantos
bailes de formatura e jantares de con-
fraternização nos CBOs, Fernando
Antonio Reis Filgueira, professor,
mestre, doutor, enfim um grande pro-
fissional. Diversas autoridades, incluin-
do membros dos poderes legislativo e
executivo, nas esferas municipal, esta-
dual e federal, além de representantes
do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, compareceram às exé-
quias, em uma evidente demonstração
da Estatura atingida por essa Extraordi-
nária Pessoa. Para ele, todavia e com
toda certeza, muito mais importante foi
o comparecimento dos amigos e as inú-

meras manifestações de admiração e
carinho daqueles que não puderam com-
parecer e confortar seus familiares. Nos-
so religioso sem religião, partiu.

Prezado Filgueira, sentimos imensa-
mente a sua falta. Em parte, preenche-
mos sua ausência com tudo o que conti-
go e com seus livros, segundo você
mesmo, sua maior realização (Batata-
show, 2007), conseguimos aprender.
Aqueles que viverem com coerência e
ética, trabalhando com afinco, terão a
virtude de reencontrar-te.
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Batata: fonte de alimento para
a humanidade

A batata é a quarta cultura em
importância agrícola no mundo,
depois do milho, arroz e trigo,
constituindo-se em um dos ali-
mentos fundamentais para a hu-
manidade. Dada a sua relevância,
a Organização das Nações Uni-
das para a Agricultura e Alimen-
tação (FAO) declarou 2008 o
“Ano Internacional da Batata”.
Esta iniciativa teve o objetivo de
chamar a atenção para a função
estratégica que este alimento re-
presenta para a dieta da popula-
ção mundial, especialmente para
os pobres e famintos.
De acordo com evidências
arqueológicas e moleculares re-
centes, as batatas foram domesti-
cadas a partir de parentes silves-
tres, há cerca de 7.000 anos, na
região andina próxima ao lago
Titicaca, na fronteira do Peru e
Bolívia, onde várias gerações de
agricultores indígenas seleciona-
ram milhares de variedades desta
cultura. Por ocasião da descober-
ta do novo mundo, os conquista-
dores espanhóis levaram o tubér-
culo para a Europa, chegando à
Espanha em 1570. A sua dissemi-
nação inicial foi lenta, mas no fi-
nal do século XVIII, a batata ga-
nhou proeminência, convertendo-
se em alimento básico dos euro-
peus em uma época de crescimen-
to demográfico acelerado.
Como se adapta aos mais diver-
sos climas, da Europa a batata se
espalhou pelo mundo. Atualmen-
te é cultivada em mais de 130
países e consumida por mais de

um bilhão de pessoas. A produ-
ção mundial em 2006 foi de 314
milhões de toneladas, em área de
18,8 milhões de hectares. Segun-
do a FAO, no período 1990-2006
houve um incremento de mais de
12% na produção mundial de ba-
tatas - dobrou nos países em de-
senvolvimento, que atualmente
respondem por mais da metade da
produção total. Entretanto, o con-
sumo nestes paises ainda é bai-
xo. Enquanto na Europa, o con-
sumo anual per capita atinge 96
kg, nos países em desenvolvimen-
to, a média é de 21 kg e, no Bra-
sil, pouco mais de 14 kg.
Duas razões principais são apon-
tadas para o êxito e a dissemina-
ção da batata no mundo: o valor
energético/ausência de colesterol
e o sabor e o cheiro pouco acen-
tuados, permitindo variadas com-
binações que resultam em dife-
rentes sabores. Mesmo sendo um
produto com poucos nutrientes, a
batata é uma excelente fonte de
carboidratos complexos e apre-
senta pouca gordura. Um tubér-
culo de tamanho médio cozido
com casca fornece em torno de
100 cal, 26 g de carboidratos, cer-
ca de 4 g de proteína, 3 g de fi-
bra, metade da dieta diária neces-
sária de vitamina C e quantida-
des significativas de ferro, potás-
sio, zinco, tiamina, niacina e vi-
tamina B6. Além disso, a batata
contém elementos essenciais à
dieta humana, como manganês,
cromo, selênio e molibdênio.
Uma dieta composta de batata e
leite pode suprir todos os nutrien-
tes necessários à manutenção do
organismo humano.
A batata, como hoje a conhece-
mos, chegou ao Brasil pelas mãos
dos imigrantes europeus, no final
do século XIX, levada para áreas
de clima relativamente tempera-
do do sul do Brasil, onde as con-
dições climáticas são favoráveis
ao seu cultivo. Até a década de
90, seu cultivo era uma explora-
ção típica da agricultura de base
familiar. Com a globalização dos
mercados, a batata transformou-
se na hortaliça de maior impor-
tância no agronegócio brasileiro,
tendo ocorrido uma redução drás-
tica no número de produtores, afe-
tados pelo aumento dos custos de
produção, freqüentes oscilações

de cotação do produto e, sobretu-
do, pela perda de competitivida-
de. Durante os últimos 15 anos
não houve mudanças somente no
perfil dos produtores de batata,
mas também na geografia e nos
sistemas de produção, com forte
incremento na industrialização.
Estas transformações tiveram
impacto direto na elevação da
produtividade. Dados do IBGE
mostram que a produção nacio-
nal passou de 2,23 milhões de to-
neladas em 1990, em uma área
cultivada de 158 mil hectares,
para 3,39 milhões de toneladas
em 2007, em 140 mil hectares. O
PIB do agronegócio da batata su-
pera hoje US$ 1,5 bilhão. Mas,
não são somente esses aspectos
que tornam a batata importante.
É indiscutível a sua contribuição
à dieta alimentar de uma enorme
fatia da população brasileira.
Novas áreas de produção surgi-
ram em regiões tropicais de alti-
tude – Cristalina (GO), Triângu-
lo Mineiro e Alto Paranaíba (MG)
e Chapada Diamantina (BA) – em
detrimento de áreas produtoras na
região subtropical. Segundo o
CEPEA, estas novas áreas foram
promovidas pelos avanços
tecnológicos, utilização de novas
cultivares e por mudanças
fundiária e de gerenciamento das
propriedades. A produção de ba-
tata-semente para auto-abasteci-
mento cresceu muito, como for-
ma de reduzir o custo de produ-
ção e aumentar a produtividade.
Muitos produtores aumentaram
suas lavouras e o período de pro-
dução, estendendo suas áreas de
cultivo para diferentes regiões e
épocas de plantio, visando asse-
gurar mercado por meio da ofer-
ta regular do produto.
Recentemente, no Alto Paranaíba
e na Chapada Diamantina, houve
a instalação de indústrias de gran-
de porte para processamento de
batatas pré-fritas congeladas e
flocos. Ainda que o produto in-
dustrializado seja aceito no mer-
cado, há falta de cultivares que
atendam plenamente os requisi-
tos de qualidade de
processamento. Neste sentido, o
Programa de Melhoramento Ge-
nético de Batata da Embrapa li-
berou recentemente a cultivar
BRS Ana, que apresenta caracte-

rísticas adequadas ao
processamento e é menos depen-
dente em insumos químicos.
Ainda que ocorra aumento signi-
ficativo e constante da produtivi-
dade, a cultura continua dando um
‘show’ de oscilação de preços de
uma safra para outra, como resul-
tado da saturação do mercado e
resposta negativa do consumidor.
Neste sentido, ao contrário de
comercializar batata lisa ou co-
mum, vermelha ou branca, há ne-
cessidade de orientar a produção
ao mercado, mostrando aos con-
sumidores que existem cultivares
apropriadas aos diferentes usos
culinários. A proposta de
rotulagem do produto com a ap-
tidão de uso no mercado varejis-
ta aguçaria o consumo e, ao mes-
mo tempo, induziria à produção
diversificada de cultivares, redu-
zindo a concentração de oferta de
poucas cultivares, como recente-
mente ocorrido com a cultivar
Ágata, que inundou o mercado e
resultou na maior crise da histó-
ria da batata no país. Modernizan-
do-se o mercado, o consumo de
batata tenderia a aumentar como
resposta não só à diversificação
de tipos de batatas frescas, mas
também devido à oferta de pro-
dutos industrializados, mais con-
venientes aos novos hábitos dos
consumidores.
Atentos à relevância que a batata
representa para a sociedade bra-
sileira, governos e cientistas têm
trabalhado para melhorar a pro-
dutividade e facilitar o processo
de cultivo. Os avanços científicos
e tecnológicos obtidos pelos pes-
quisadores e técnicos brasileiros
têm proporcionado um cenário
mais favorável à cultura no país.
Entretanto, é necessário que se-
jam geradas mais tecnologias e
conhecimentos para aumentar o
rendimento, garantir a segurança
alimentar e reduzir os custos e os
impactos ao ambiente, que
advirão do crescimento
demográfico e da alteração do cli-
ma do planeta.
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Embrapa Clima Temperado,
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Logomarca do Ano Internacional da
Batata gentilmente cedida pela FAO
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