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carta do editor

Prezados,
E começa o último ano da primeira década do novo século! O tempo parece muito veloz, muito mais veloz que antes. As

distâncias estão mais curtas, muito mais curtas que antes. Vivemos em uma e-aldeia, nos e-comunicando! Tudo isso gera
inquietação, ansiedade, apreensão. Mas gera também evolução (homenageando Darwin com esta menção) e esperança. A
agenda desses novos tempos é outra: os aspectos relativos ao ambiente (sustentabilidade ambiental, aquecimento global) e à
qualidade (sabor, aroma, propriedades nutracêuticas), segurança (rastreabilidade, ausência de resíduos) e diversidade (cultivos
esquecidos e negligenciados) dos alimentos ombrearam-se em importância à produtividade como quesitos essenciais para
garantir a nossa segurança alimentar, compreendida aqui como a produção de alimentos em condições suficientes e adequadas
para manter a saúde da população. Para nós, é um renovado orgulho continuar conduzindo a nossa (de todos nós!) Horticultura
Brasileira em meio a todas essas mudanças!

Na capa desse primeiro número trazemos o tema do nosso 49o. Congresso Brasileiro de Olericultura (49 CBO). Com isso,
tocamos em uma das principais questões desses novos tempos: a água na agricultura. Não deixem de ler o artigo da contracapa!
Não percam o 49 CBO, de 03 a 07 de agosto, em Águas de Lindóia, SP.

No último número do nosso último volume, Horticultura Brasileira 26(4), listamos algumas conquistas de 2008. Indicamos ali
que a indexação internacional plena nos permitiria ascender no sistema Qualis. Isto irá acontecer. Porém, não aparecerá na
avaliação da CAPES a ser publicada em 2009 por uma simples razão: a avaliação tem como base o ano anterior, quando ainda não
tínhamos nosso fator de impacto publicado. Assim, teremos em 2009 a mesma avaliação que tínhamos antes, ou seja, A-
Nacional ou, no novo sistema, Qualis B2. Passaremos a Qualis B1 (antigo A Internacional) na avaliação imediatamente seguinte
à primeira publicação do nosso Fator de Impacto. Subiremos para Qualis A (onde hoje não há revistas editadas no Brasil na área
de Ciências Agrárias) quando nosso Fator de Impacto subir. Para tanto, é preciso que o número de citações dos artigos
publicados em Horticultura Brasileira aumente muito. Como fazê-lo? Boa pesquisa, com qualidade de resultados e de texto,
resumos e abstracts informativos e artigos, muitos artigos, publicados em inglês, para aumentar o nosso público-leitor. É um
caminho longo! Todavia, os nossos 27 anos de história nos dão entusiasmo suficiente para a jornada!

Uma última informação: a submissão eletrônica está a caminho!

Até o próximo número,
Comissão Editorial
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Editor's Letter

Dearest,

And the last year of the first decade of the new century is launched! Time not only flies: it flies faster than it used to!
Distances are shorter, much shorter than before. We live in an e-village, e-mailing. Altogether, these changes raise discomfort,
anxiety, apprehension. But, at the same time, they cradle evolution (a small tribute to Darwin with this mention) and hope.
The agenda is no longer the same: issues related to the environment (sustainability, global warming) and to food quality
(taste, flavor, nutraceutic properties), safety (traceability, innocuity), and diversity (forgotten and neglected crops) are as
relevant as yield when it comes to food security, taken here as the food production in conditions such as to guarantee
people´s health. Amongst all of these, we go on publishing our (of all of us!) Horticultura Brasileira with renewed proud.

Our cover in this first issue brings the motto of the 49o. Brazilian Conference of Vegetable Sciences (49 CBO). Our
intention is to give the spot to a core concern of this new age: water in agriculture. Do not miss the article in the coverback!
Do not miss either the 49 CBO, from August 03 to 07, in Águas de Lindóia, SP.

In the last issue of last volume, Horticultura Brasileira 26(4), we listed some of our achievements in 2008. We included
there the full international indexing, which would allow us to ascend in the Qualis system. This will take place. Nevertheless,
it will not be in the 2009 Qualis classification due to one single reason: the basis for this classification was the previous year,
when our Impact Factor was not published yet. Therefore, Horticultura Brasileira will have in 2009 the same ranking as
before, i.e., A-National, or, in the new classification system, Qualis B2. We will be Qualis B1 (previous A-International) in the
first classification released after we have our Impact Factor released. We will become Qualis A (where currently there are no
journals published in Brazil in the field of Agrarian Sciences) when our Impact Factor becomes higher. To reach this, we need
to significantly increase the citation scores of the articles published in Hortitcultura Brasileira. How to do it? Elegant
research, with high quality standard for both results and text, informative abstracts, and articles, several articles, published
in English, aiming at broadening our audience. It is a long way indeed! Yet, our 27-year history feed us with enough
enthusiasm to complete the journey!

A last minute information: the electronic submission is on its way!

See you in the next issue,

The Editorial Board
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O consumidor de hortaliças tem se
tornado mais exigente, havendo ne-

cessidade de produzi-las em quantida-
de e qualidade, bem como manter o seu
fornecimento o ano todo. Devido a essa
tendência do mercado hortícola, o culti-
vo protegido (túneis e estufas) vem au-
mentando em importância a cada ano,
assim como o cultivo hidropônico. Neste
contexto, os cultivos hidropônicos repre-
sentam uma outra filosofia de produção
que pode modificar parcial ou totalmente
os sistemas de cultivo tradicionais.

O cultivo hidropônico, apesar de re-
cente no país, tem apresentado um acrés-
cimo no número de usuários, principal-
mente próximo aos grandes centros con-
sumidores. A alface (Lactuca sativa L.)
é a espécie mais difundida entre os pro-
dutores que utilizam hidroponia, prova-
velmente devido ao seu pioneirismo
como cultura hidropônica no país, bem
como por se tratar de cultura de manejo
mais fácil e, principalmente, por ser de
ciclo curto (45-60 dias), garantindo as-
sim um retorno de capital mais rápido

(Koefender, 1996). Além disso, a alface é
espécie cultivada em maior escala pela
Técnica do NFT (Nutrient Film
Technique ou fluxo laminar de nutrien-
tes). Isso se deve à sua fácil adaptação
ao sistema, onde tem revelado alto ren-
dimento e reduções de ciclo em relação
ao cultivo no solo (Ohse et al., 2001).

A manifestação do potencial produ-
tivo de uma espécie, dentre elas a alfa-
ce, hortaliça folhosa mais consumida no
Brasil, depende da interação genótipo x
ambiente. A escolha da cultivar é decisi-

GUALBERTO R; OLIVEIRA PSR; GUIMARÃES AM. 2009. Adaptabilidade e estabilidade fenotípica de cultivares de alface do grupo crespa em
cultivo hidropônico. Horticultura Brasileira 27: 007-011.

Adaptabilidade e estabilidade fenotípica de cultivares de alface do grupo
crespa em cultivo hidropônico
Ronan Gualberto; Paulo Sérgio R de Oliveira; Alexandre de M Guimarães
1UNIMAR-Faculdade de Ciências Agrárias, C. Postal 554, 17525-902 Marília-SP; ronan@flash.tv.br

RESUMO
Considerando as diferentes estações climáticas em que a alface é

cultivada durante o ano, é de se esperar a ocorrência de uma elevada
interação genótipo x ambiente. Em função disto, neste trabalho estu-
dou-se o desempenho produtivo, adaptabilidade e estabilidade
fenotípica de seis cultivares de alface do grupo crespa (Deisy, Elba,
Sabrina, Summer Green, Vera e Verônica), em sistema hidropônico
NFT, instalado em casa-de-vegetação, na Universidade de Marília
(SP). Foram conduzidos nove ensaios em três épocas (outono: Out

n
;

inverno: Inv
n
 e; primavera: Pri

n
), em delineamento inteiramente

casualizado, com quatro repetições, avaliando-se quatro plantas por
parcela. Ocorreram diferenças significativas entre ambientes (épocas
de semeadura). Verificou-se que, de maneira geral, os três plantios
realizados no outono apresentaram valores médios de produtividade
(Out

1
 = 3,1; Out

2
 = 5,3 e; Out

3
 = 4,6 kg m2) superiores aos realizados

no inverno (Inv
1
 = 3,6; Inv

2
 = 3,5 e; Inv = 3,7 kg m2) e primavera (Pri

1

= 4,0; Pri
2
 = 3,6 e; Pri

3
 = 3,2 kg m2). Embora a interação cultivares x

ambientes também tenha sido significativa, para produtividade, à
exceção dos ambientes Inv

3
 e Pri

1
, não ocorreram diferenças significa-

tivas entre as cultivares dentro de cada época de plantio e, para
número de folhas por planta, ocorreram diferenças significativas en-
tre as cultivares somente no ambiente Out

3
. As cultivares Deyse e

Verônica foram as únicas a mostrarem adaptabilidade a todos am-
bientes estudados para produtividade; todas as cultivares apresenta-
ram instabilidade para essa mesma característica. Para o número de
folhas por planta, somente a cultivar Summer Green apresentou com-
portamento altamente previsível (estável), no entanto, mostrou-se
adaptada somente aos ambientes desfavoráveis.

Palavras-chave: Lactuca sativa, interação genótipo-ambiente, mé-
todos de análise, hidroponia, produtividade, número de folhas.

ABSTRACT
Adaptability and phenotypic stability of crisp lettuce

cultivars in hydroponics

Considering the climatic seasons in which lettuce is cultivated,
probably a high interaction genotype x environment could be obtained.
The yield, adaptability and phenotypic stability of six lettuce
cultivars of the crisp group (Deyse, Elba, Sabrina, Summer Green,
Vera and Verônica) were evaluated, on hydroponic ‘NFT’. Nine
experiments were carried out in three seasons (autumn= Out

n
, winter=

Inv
n
 and spring= Pri

n
), in a completely randomized design with four

replications, evaluating four plants in each teatment. There occurred
significant differences among environments (sowing date). Planting
in autumn presented higher yield (Out

1
 = 3,1; Out

2
 = 5,3 and; Out

3
 =

4,6 kg m2) than winter (Inv
1
 = 3,6; Inv

2
 = 3,5 and; Inv = 3,7 kg m2) or

spring (Pri
1
 = 4,0; Pri

2
 = 3,6 and; Pri

3
 = 3,2 kg m2). Although the

significant differences in the interaction cultivars x environment for
yield, except for Inv

3
 and Pri

1
, there were no significant differences

among cultivars in each planting season. Significant differences were
found among cultivars only in Out

3, 
for the number of leaves in each

plant. Cultivars Deyse and Verônica were the only ones well adapted
in both environments for yield, the other cultivars being unstable.
Only Summer Green presented behavior highly previsible (stable)
for number of leaves per plant, nevertheless, showed adaptability
only in unfavorable environments.

Keywords: Lactuca sativa, interaction environment x genotype,
analytical methods, hydroponics, yield, number of leaves.

(Recebido para publicação em 31 de outubro de 2007; aceito em 20 de fevereiro de 2009)
(Received in October 31, 2007; accepted in February 20, 2009)
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va para o sucesso do sistema de cultivo
adotado. Com os avanços do melhora-
mento genético da alface no Brasil, no-
vas cultivares têm sido colocadas à dis-
posição dos produtores (Echer et al.,
2001). Porém, essas cultivares não fo-
ram selecionadas ou melhoradas espe-
cificamente para o sistema hidropônico.
A adaptação de uma cultivar em uma
ampla extensão de ambientes é conside-
rada de interesse para o pesquisador.
Porém, dificuldades surgem invariavel-
mente quando as cultivares interagem
com ambientes (Borém, 1997). Conside-
rando as diferentes estações climáticas
em que a alface é cultivada durante o
ano (mesmo sendo cultivada em am-
biente protegido), é de se esperar a ocor-
rência de uma elevada interação
genótipo x ambiente.

Os estudos sobre a interação
genótipo x ambiente vêm sendo impor-
tantes no desenvolvimento de novas
cultivares, abrangendo cereais, fruteiras,
espécies florestais e olerícolas, entre
outras. No caso da alface, mesmo na li-
teratura mundial, são raros os estudos
sobre a interação genótipo x ambiente,
sendo que tal omissão tem contribuído
para que sejam tomadas decisões pou-
co acertadas acerca da utilização de cul-
tivares em ambientes específicos. Com
relação à adaptabilidade e estabilidade
de cultivares de alface no Brasil, pode-
se destacar os trabalhos realizados por
Sediyama et al. (2003) e Figueiredo et
al. (2004).

Diversos métodos visando estudar
a interação genótipos x ambientes têm
sido propostos, destacando-se aqueles
que se baseiam nas análises de variân-
cia, na regressão linear, regressão não-
linear e na regressão segmentada (Cruz
& Regazzi, 1997; Toler & Burrows, 1998;
Rosse & Vencovsky, 2000). A
metodologia de Eberhart & Russell
(1966), fundamentada na análise de re-
gressão linear simples, quando compa-
rada a outras metodologias, tem se des-
tacado como uma das que melhor expres-
sa os resultados da adaptabilidade e
estabilidade de genótipos em diferentes
ambientes, em função da maior facilida-
de dos cálculos e das informações que
fornece (Silva et al., 1995; Costa et al.,
1999). Além disso, é o método mais indi-
cado quando o número de ambientes

considerados é restrito (Vencovsky &
Barriga, 1992) e apresenta maior rigor de
seleção e de discriminação do tipo de
adaptação da cultivar (Jobim et al., 1999).

Dessa forma, objetivou-se neste tra-
balho determinar o desempenho produ-
tivo de cultivares de alface do grupo cres-
pa, em diferentes épocas de semeadura,
bem como estimar os parâmetros de
adaptabilidade e estabilidade fenotípica
relacionados à produção e seus compo-
nentes.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi implementado na Uni-
versidade de Marília (SP) (22º12’50'’ S,
49º56’45'’ W, altitude de 610 m). Foram
utilizados nove ensaios de competição
entre seis cultivares de alface (Elba,
Deisy, Sabrina, Summer Green, Vera e
Verônica), todas do grupo crespa, e co-
muns a todos ambientes estudados.
Foram conduzidos três ensaios no ou-
tono (Out

n
), três no inverno (Inv

n
) e três

na primavera (Pri
n
), em 2000. O delinea-

mento experimental foi inteiramente
casualizado em todos os ensaios, com
quatro repetições. Cada ensaio foi
considerado como um ambiente. Os ci-
clos de cultivo de cada ambiente foram:
Out1: 16/03-15/05; Out2: 06/04-13/06;
Out3: 04/05-18/07; Inv1: 02/06-09/08;
Inv2: 28/06-08/10; Inv3: 26/07-25/09; Pri1:
08/08-13/10; Pri2: 28/08-30/10; Pri3: 15/
09-13/11.

Os ensaios foram conduzidos em
casa-de-vegetação de 500 m² (estufa tipo
arco com 4,0 m de pé direito), com estru-
tura metálica, cobertura com filme de
polietileno aditivado (antiultravioleta)
com 150 microns de espessura, fecha-
mentos frontais e laterais com tela de
sombreamento malha para 50% de som-
bra, fixadas com perfis de alumínio na
parte superior, cantos e mureta
perimetral. O sistema hidropônico ado-
tado foi NFT (Nutrient Film Technique)
ou técnica de fluxo laminar de nutrien-
tes. Nesse sistema houve três fases dis-
tintas: berçário (produção de mudas),
pré-crescimento e crescimento final.

As cultivares foram semeadas em
bandejas de poliestireno expandido, com
288 células, contendo vermiculita. Após
a emergência (de quatro a seis dias após
semeadura), as bandejas foram coloca-

das no berçário com a solução nutritiva
recirculando constantemente durante o
dia. Para tanto, utilizou-se uma piscina
de fibra de 4,0 m de comprimento x 0,75
m de largura x 0,05 m de altura, apoiada
sobre tubos metálicos em forma de “U”
invertido, a uma altura de 1,20 m. As
mudas foram retiradas das bandejas
após 20 a 25 dias da semeadura e, as
raízes, lavadas para eliminar a
vermiculita. A seguir, as mudas foram
levadas para as bancadas de pré-cresci-
mento. Nessas bancadas, em telhas de
fibra de vidro cobertas por placas de
isopor perfuradas, com células espaça-
das de 7,5 x 14,0 cm e diâmetro de 2,5 cm,
as plantas permaneceram entre 15 e 20
dias. Neste ponto, as plantas foram
transplantadas para a fase final.

Na fase de crescimento final foram
utilizadas duas bancadas com 12,0 m de
comprimento por 2,0 m de largura, com
tubos de PVC (75 mm) perfurados, com
diâmetro de 5,0 cm e espaçados a cada
25 cm. Cada parcela constituiu-se por 5
linhas com 5 plantas por linha
(espaçamento de 20 cm entre tubos). Nas
áreas úteis das parcelas foram avaliadas
quatro plantas. As plantas permanece-
ram nesta fase até a colheita, quando se
procedeu às avaliações das característi-
cas produtividade (g m-2) e número de
folhas por planta. Utilizou-se em todo o
ciclo da cultura a solução nutritiva reco-
mendada por Basso & Bernardes (1993).
A condutividade elétrica foi mantida
entre 1,7 mS cm-1 e 2,0 mS cm-1, valores
definidos em função da época de reali-
zação dos ensaios. O pH foi mantido na
faixa de 5,5 a 6,5 em todos ensaios.

Efetuou-se a análise de variância para
cada ensaio em separado, com o objeti-
vo principal de determinar a variância
residual de cada ensaio para posterior
teste de homogeneidade. Posteriormen-
te, realizou-se uma análise conjunta en-
volvendo todos os ensaios, ou ambien-
tes, para as características estudadas.
As estimativas da adaptabilidade e da
estabilidade fenotípica foram obtidas
segundo a metodologia proposta por
Eberhart & Russell (1966), devido à sua
universal aceitação entre pesquisadores
que trabalham com diversas culturas,
bem como à maior facilidade para se es-
timar e interpretar os parâmetros, consi-
derando cada ensaio como um ambien-

R Gualberto et al.
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te, independente do ano agrícola, ou do
sistema de cultivo. Neste método é ado-
tado o modelo de regressão linear: Y

ij
 =

µ
i
 + b

i
 l

j +  +  
, onde Y

ij
 é a média do

genótipo i no ambiente j, µ
i
 é a média do

i-ésimo genótipo em todos ambientes,
b

i
 é o coeficiente de regressão linear que

mede a resposta do i-ésimo genótipo à
variação do ambiente, l

j
 é o índice

ambiental, fornecido pela diferença en-
tre a média do j-ésimo ambiente e a mé-
dia geral de todos as cultivares em to-
dos ambientes,  é o desvio da regres-
são linear do i-ésimo genótipo no j-ésimo
ambiente e  é o erro associado à ob-
servação Y

ij.
 Os genótipos e os ambien-

tes foram considerados de efeito fixo.
Para cada genótipo foi feita uma aná-

lise de regressão, utilizando-se o índice
ambiental como variável independente
e as características avaliadas como variá-

veis dependentes (Eberhart & Russell,
1966). O coeficiente de determinação
(R2) de cada genótipo foi utilizado como
estimativa auxiliar na definição da esta-
bilidade fenotípica e, também, para
quantificar a proporção da variação em
Y

ij 
que é explicada pela regressão linear.

A hipótese de que qualquer coeficiente
de regressão não difere da unidade foi
avaliada pelo teste t, enquanto a hipóte-
se de que os desvios da regressão de
cada genótipo não diferem de zero foi
verificada pelo teste F. Para a realização
das análises foi utilizado o programa
estatístico GENES (Cruz, 2001).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ocorreram diferenças significativas
entre as médias dos ambientes para as
características avaliadas (Tabela 1), in-

dicando uma ampla faixa de variação nas
condições ambientais em que foram
conduzidos os ensaios.

Para produtividade, à exceção dos
ambientes Inv

3
 e Pri

1
, não ocorreram di-

ferenças significativas entre as cultiva-
res dentro de cada época de plantio. A
cultivar Vera se destacou, pois foi a úni-
ca que diferiu estatisticamente da culti-
var Summer Geen. Verificou-se também,
que de maneira geral os três plantios re-
alizados no outono apresentaram valo-
res médios superiores aos dos realiza-
dos no inverno e na primavera (Tabela 1),
o que se esperava, uma vez que o clima
ameno do outono favorece o desenvol-
vimento da alface, mesmo quando culti-
vada em casa-de-vegetação (Goto, 1998).
Todas as cultivares apresentaram pro-
dutividade inferior no ambiente Out

1 
em

relação a Out
2
 e Out

3
, provavelmente

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha, para cada característica, não diferem significativamente entre si,
teste de Tukey, p>0,05 (means followed by the same small letter in the column and capital letter in the row, for each characteristic, did not
differ significantly from each other, Tukey test, p>0.05); 1Out

1
: 16/03-15/05; Out

2
: 06/04-13/06; Out

3
: 04/05-18/07; Inv

1
: 02/06-09/08; Inv

2
:

28/06-08/09; Inv
3
: 26/07-25/09; Pri

1
: 08/08-13/10; Pri

2
: 28/08-30/10; Pri

3
: 15/09-13/11 (Out

1
: 16/03-15/05; Out

2
: 06/04-13/06; Out

3
: 04/05-

18/07; Inv
1
: 02/06-09/08; Inv

2
: 28/06-08/09; Inv

3
: 26/07-25/09; Pri

1
: 08/08-13/10; Pri

2
: 28/08-30/10; Pri

3
: 15/09-13/11).

Tabela 1. Produtividade e número de folhas por planta de seis cultivares de alface do grupo crespa em cultivo hidropônico, em função da época
de semeadura (yield and number of leaves of six crisp lettuce cultivars in hydroponics, as function of the sowing season). Unimar, Marília, 2000.

Épocas de Semeadura
1

Cultivares
Out1 Out2 Out3 Inv1 Inv2 Inv3 Pri1 Pri2 Pri3

Médias
Produtividade (g m-2)

Elba 2712a 5806a 4800a 3075a 3562a 3850ab 3831ab 3462a 2900a 3777,8 ab

Deyse 2562a 5419a 4262a 3237a 3762a 3637ab 4375 ab 3512a 3250a 3779,8 ab

Sabrina 3212a 4969a 4387a 4025a 3669a 3762ab 4625 a 3525a 3375a 3950,0 ab

Summer

Green

3212a 5050a 4425a 3537a 3240a 2975 b 3119 b 3337a 3212a 3567,6 b

Vera 3475a 5187a 5137a 3900a 3187a 4150a 3687ab 4075a 3575a 4041,6 a

Verônica 3350a 5337a 4412a 3755a 3612a 3612ab 4331ab 3525a 2837a 3885,9 ab

Médias 3087,5 E 5328,1 A 4570,8 B 3588,3 CDE 3505,6CDE 3664,6 CD 3994,8 C 3572,9 CDE 3191,6 DE 3832,12

C.V. (%) 14,81 10,2 13,5 12,9 18,7 13,8 14,2 25,1 19,5

Número de folhas planta-1

Elba 19,9a 25,0a 21,4 b 20,4a 18,5a 19,3a 28,6a 24,4a 20,6a 21,9 a

Deyse 16,3a 21,5a 27,1a 24,0a 19,6a 16,1a 25,9a 18,3a 19,1a 21,2 ab

Sabrina 18,9a 23,4a 21,8 b 21,0a 18,8a 17,9a 24,5a 23,3a 23,6a 21,1 ab

Summer Green 16,1a 21,1a 20,8 b 18,1a 18,6a 15,6a 21,0a 18,6a 18,6a 18,7 b

Vera 16,4a 23,6a 20,5 b 18,4a 15,5a 16,6a 21,3a 18,1a 18,9a 18,8 b

Verônica 16,6a 21,6a 19,5 b 18,1a 16,6a 16,6a 23,5a 25,6a 20,8a 19,8 ab

Médias 17,3 D 22,7 AB 21,8 BC 20,0 BCD 17,9 CD 17,0 D 24,1 A 21,4 BC 20,3 BCD 20,3

C.V. (%) 12,3 22,6 10,9 23,3 14,7 30,9 18,3 24,2 17,2

Adaptabilidade e estabilidade fenotípica de cultivares de alface do grupo crespa em cultivo hidropônico



10 Hortic. bras., v. 27, n. 1, jan.-mar. 2009

devido ao menor ciclo das plantas neste
ensaio. Resultado semelhante ocorreu
com o ambiente Pri

3
 em relação a Pri

2
 e

Pri
1
 (Tabela 1). Para o número de folhas

por planta ocorreram diferenças signifi-
cativas entre as cultivares somente no
ambiente Out

3
. De maneira geral, a culti-

var Elba foi superior às cultivares
Summer Geen e Vera. Somente no ambi-
ente Out

3
 a cultivar Deyse foi superior

às demais.

A análise de variância conjunta
(Eberhart & Russell, 1966) das caracte-
rísticas estudadas indicou os ambien-
tes como sendo a principal fonte de va-
riação, embora tenha ocorrido
significância também para cultivares e
para a interação cultivares x ambientes
para todas características, evidencian-
do comportamentos diferenciados das
cultivares em razão da variação
ambiental. A grande influência dos am-
bientes dentro das cultivares ajustou-
se a uma regressão linear, com o efeito
linear de ambiente 133 e 169 vezes maior
que o da interação com ambientes res-
pectivamente para a produtividade e
número de folhas por planta. Para ambas
as características houve significância em
1% de probabilidade para a interação

cultivares x ambientes (linear). Segundo
Santos (1980), a ocorrência da interação
(linear) indica a existência de diferenças
genéticas entre as cultivares, o que pode
ser observado comparando-se os coefi-
cientes de regressão das cultivares. Os
desvios combinados também mostraram-
se altamente significativos, sugerindo
que os componentes linear e não-linear
de estabilidade estão envolvidos na
performance fenotípica nos ambientes
estudados.

Utilizando-se as estimativas dos coe-
ficientes de regressão ( ) e dos desvios
da regressão ( ), bem como os coefici-
entes de determinação (R2) das cultiva-
res (Tabela 2), pode-se afirmar que hou-
ve comportamento diferenciado frente
às mudanças ambientais para as duas
características estudadas. Para produti-
vidade, apenas as cultivares Deyse e
Verônica apresentaram coeficientes de
regressão iguais à unidade ( = 1,0), de-
monstrando que respondem à melhoria
ambiental e, quando associadas a alta
produtividade, podem ser classificadas
como de adaptação geral nos ambientes
avaliados e, a despeito da expressão de
significância para  , a estabilidade de
comportamento é testada pela elevada

R Gualberto et al.

estimativa de R2, onde a cultivar Verônica
se destacou (95,95%), mostrando que os
dados são bem explicados pela equação
da reta.

As cultivares Sabrina, Summer Green
e Vera apresentaram coeficiente de re-
gressão diferente da unidade (  ≠ 1,0) e
menor que um, mostrando que têm pe-
quena capacidade em responder às va-
riações ambientais. Entretanto, a culti-
var Vera pode ser recomendada para
ambientes desfavoráveis, pois desta-
cou-se na produtividade. Porém, pela
significância de , há que se acrescer
que é um genótipo com baixa
previsibilidade de comportamento, o que
é corroborado pela estimativa pouco
expressiva de R2 (75,86%) (Tabela 2). Já
a cultivar Elba teve seu coeficiente de
regressão diferente da unidade, maior
que 1,0, indicando que esta cultivar teve
desempenho mais do que proporcional
à melhoria promovida pelo ambiente,
podendo ser indicada para semeaduras
em ambientes favoráveis, posto que,
embora a previsibilidade de comporta-
mento tenha sido baixa, deteve elevada
estimativa para R2 (Tabela 2).

Apenas para número de folhas por
planta houve cultivar com previsi-
bilidade de comportamento ( = 0), o que
ocorreu para a cultivar Summer Green.
Entretanto, o coeficiente de regressão
foi significativo e ficou abaixo de unida-
de ( = 0,723), revelando assim, adapta-
ção às condições desfavoráveis de cul-
tivo. Além disso, deteve o menor núme-
ro de folhas por planta (18,74) dentre as
cultivares estudadas.

As cultivares Deyse e Sabrina apre-
sentaram médias estatisticamente iguais
à de maior valor, ampla adaptação a to-
dos ambientes, ou seja, = 1,0 (p<0,05),
porém, apresentaram desvios da regres-
são significativos, indicando, portanto,
serem instáveis face às alterações
ambientais. Observou-se ainda que,
para a cultivar Deyse não houve um bom
ajustamento dos dados ao modelo utili-
zado neste trabalho (R2 = 44,22%).

Nas condições experimentais em que
foi conduzido este trabalho, as cultiva-
res Deyse e Verônica se destacaram por
apresentar adaptabilidade geral e pro-
dutividades altas. Já em relação ao nú-
mero de folhas por planta, as cultivar

Parâmetros
de adapta-
bilidade e
estabilidade

Cultivares

Elba Deyse Sabrina
Summer
Green

Vera Verônica X

Produtividade (g m-2)

3777,8ab 3779,8ab 3950,0ab 3567,6 b 4041,6a 3885,9ab 3833,8

bi 1,354** 1,085 0,765** 0,877* 0,860** 1,056 1,00

34370** 84626** 60400** 102319** 125595** 34370**

R2 95,95 87,75 82,70 79,78 75,86 95,95

Número de folhas planta-1

21,93 a 21,21 ab 21,46 ab 18,74 b 18,81 b 19,89 ab 20,28

bi 1,225* 1,177 0,911 0,723** 0,910 1,052 1,00

1,957** 11,966** 1,743** 0,315 1,356** 3,740**

R2 81,34 44,22 72,51 82,05 76,08 65,05

2

diS

2

diS

Tabela 2. Estimativas dos parâmetros de adaptabilidade e estabilidade µ
i
, b,  e R2 (Eberhart

& Russell, 1966) para produtividade e número de folhas por planta de seis cultivares de alface
do grupo crespa, em cultivo hidropônico (estimate of the adaptability and stability parameters
µ

i
, b, , and R2 (Eberhart & Russell, 1966) for yield and number of leaves for six crisp lettuce

cultivars in hydroponics). Marília, UNIMAR, 2000.

Médias seguidas de mesma letra nas linhas não diferem significativamente entre si, teste de
Tukey, p>0,05 (means followed by the same letter in the row did not differ from each other,
Tukey test, p>0.05); **,* significativo, p<0,01 e p<0,05, respectivamente (significant, p<0,01
e p<0,05, respectively)

µ

µ
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Deyse, Sabrina e Verônica sobressaíram-
se por mostrarem ampla adaptabilidade
a todos os ambientes e número de fo-
lhas por planta estatisticamente iguais à
cultivar de maior valor (Elba). Entretan-
to, a cultivar Deyse foi um genótipo de
comportamento instável, o que redunda
em baixa previsibilidade de desempenho.

REFERÊNCIAS

BASSO EN; BERNARDES LJL. 1993.
Hidroponia: técnicas de implantação
comercial do cultivo de alface. Piracicaba.
49 p. (Apostila).

BORÉM A. 1997. Melhoramento de plantas.
Viçosa: UFV. 547p.

COSTA JG; MARINHO JTS; PEREIRA RCA;
LEDO FJS; MORAES RNS. 1999.
Adaptabilidade e estabilidade da produção
de cultivares de milho recomendadas para
o Estado do Acre. Ciência e Agrotecnologia
23: 7-11.

CRUZ CD. 2001. Programa GENES:
aplicativo computacional em genética e
estatística. Viçosa: UFV. 648p.

CRUZ CD; REGAZZI AJ . 1997. Modelos
biométricos aplicados ao melhoramento
genético. 2.ed. Viçosa : UFV. 390p.

EBERHART SA; RUSSELL WA. 1966.
Stability parameters for comparing

varieties. Crop Science 6: 36-40.
ECHER MM; SIGRIST JMM; GUIMARÃES

VF; MINAMI K. 2001. Comportamento
de cultivares de alface em função do
espaçamento. Revista de Agricultura 76:
267-275.

FIGUEIREDO EB; MALHEIROS EB; BRAZ
LT. 2004. Interação genótipos x ambientes
em cultivares de alface na região de
Jaboticabal. Horticultura Brasileira 22: 66-
71.

GOTO R. 1998. A cultura da alface. In: GOTO
R; TIVELLI SW (Org). Produção de
hortaliças em ambiente protegido:
condições subtropicais. São Paulo: UNESP.
p. 137-159.

JOBIM CIP; WESTPHALEN SL; FEDERIZZI
LC. 1999. Análise da interação genótipos
x ambientes para o rendimento de grãos
em feijão. Pesquisa Agropecuária Gaúcha
5: 161-171.

KOEFENDER VN. 1996. Crescimento e
absorção de nutrientes pela alface
cultivada em fluxo laminar de solução.
Piracicaba: USP-ESALQ. 85p. (Tese
mestrado).

OHSE S; DOURADO-NETO D; MANFRON
PA; SANTOS OS. 2001. Qualidade de
cultivares de alface produzidos em
hidroponia. Scientia Agrícola 58: 181-185.

ROSSE LN; VENCOVSKY R. 2000. Modelo
de regressão não-linear aplicado ao estudo
da estabilidade fenotípica de genótipos de
feijão no Estado do Paraná. Bragantia 59:

99-107.
SANTOS JB. 1980. Estabilidade fenotípica de

cultivares de feijão (Phaseolus vulgaris L.)
nas condições do Sul de Minas Gerais.
Piracicaba: USP-ESALQ. 109p. (Tese
mestrado)

SEDIYAMA MA; GRANATE MJ; SIVA DJH;
COUTINHO FMA. 2003. Adaptabilidade e
desempenho de cultivares de alface sob
adubação mineral e orgânica. In:
CONGRESSO BRASILEIRO DE
OLERICULTURA, 43. Resumos... Recife:
SOB (CD-ROM).

SILVA FG; ANUNCIAÇÃO FILHO CJ;
TABOSA JN. 1995. Estabilidade da
produção de grãos de arroz irrigado nos
estados de Alagoas e de Pernambuco.
Pesquisa Agropecuária Brasileira 30: 347-
351.

TOLER JE; BURROWS PM. 1998. Genotypic
performance over environmental arrays: a
non-linear grouping protocol. Journal of
Applied Statistics 25: 131-143.

VENCOVSKY R; BARRIGA P. 1992. Genética
biométrica no fitomelhoramento. Ribeirão
Preto: Revista Brasileira de Genética. 496p.



12 Hortic. bras., v. 27, n. 1, jan.-mar. 2009

A semeadura direta é o processo re-
querido por hortaliças que não to-

leram o transplante e/ou sofrem defor-
mações das suas partes comerciais, tais
como a cenoura. Nesta cultura, a semea-
dura pode ser realizada manual ou me-
canicamente. Em ambos os casos tem-
se, normalmente, uma população de
plantas bem superior àquela ideal. O
gasto excessivo de sementes é normal-
mente considerado pelo produtor como
garantia de plântulas suficientes para
superar problemas relacionados com a
qualidade fisiológica das sementes e/ou

NASCIMENTO WM; SILVA JBC; SANTOS PEC; CARMONA R. 2009. Germinação de sementes de cenoura osmoticamente condicionadas e
peletizadas com diversos ingredientes. Horticultura Brasileira 27: 012-016.
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adversidades ambientais. Entretanto, a
prática do desbaste eleva o custo de pro-
dução, que no caso da cenoura pode
corresponder a cerca de 12% (Vieira et
al., 1997).

A semente de cenoura caracteriza-se
por ser relativamente pequena (600 a 850
sementes por grama), possuir pouca re-
serva nutritiva e ser dotada de epitélio
rugoso, o que dificulta a distribuição,
tornando a mecanização por semeadeiras
convencionais não muito fácil. Além dis-
so, as sementes de cenoura apresentam
germinação desuniforme devido à pre-

sença de inibidores no epitélio e alta
sensibilidade a extremos de umidade e
temperatura durante a fase de germina-
ção (Currah et al., 1974).

Vários tratamentos de sementes têm
sido propostos com a finalidade de
minimizar tais problemas, dentre eles, a
peletização de sementes, que tem de-
monstrado ser uma técnica bastante pro-
missora. A peletização consiste no re-
vestimento das sementes com um mate-
rial seco, inerte, de granulometria fina e
um material cimentante (adesivo). Este
tratamento permite dar à semente uma

RESUMO
A semente de cenoura caracteriza-se por ser relativamente pe-

quena, o que dificulta o processo de distribuição, tornando a mecani-
zação por semeadeiras convencionais uma prática difícil. A técnica da
peletização tem sido utilizada visando a melhoria da distribuição de
sementes e o estabelecimento de plântulas no campo. As sementes
peletizadas geralmente apresentam menor velocidade de germinação
quando comparadas com as sementes nuas do mesmo lote. O condi-
cionamento osmótico tem sido utilizado para aumentar a velocidade
de germinação de sementes. Neste estudo foram avaliados materiais
cimentantes para a peletização de sementes e verificadas as relações
existentes entre o condicionamento osmótico e a germinação das se-
mentes peletizadas de cenoura cv. Alvorada. A peletização foi feita
utilizando-se, como material de enchimento, a mistura de
microcelulose e areia fina em volumes iguais e, para enchimento fo-
ram avaliados cinco materiais cimentantes: bentonita, methocel,
opadry, rhoximat e goma arábica. Sementes peletizadas receberam ou
não o acabamento com iriodin. Uma testemunha (sementes nuas) foi
incluída no ensaio. Em outro estudo, sementes foram osmoticamente
condicionadas em solução aerada de polietileno glicol e peletizadas
imediatamente após o condicionamento osmótico ou após a secagem.
Os produtos rhoximat e opadry apresentaram as melhores caracte-
rísticas como material cimentante, formando uma fina camada de
revestimento, que resultou na formação de péletes com superfície
lisa, uniforme e ótima aparência externa. Em geral, péletes apresenta-
ram uma ligeira redução na porcentagem e na velocidade de germina-
ção, em comparação às sementes não peletizadas, com diferenças
maiores para os péletes que receberam o acabamento com iriodin. O
condicionamento osmótico aumentou a velocidade de germinação das
sementes peletizadas de cenoura.

Palavras-chave: Daucus carota, plantabilidade, estabelecimento de
plantulas.

ABSTRACT
Germination of carrot seed primed and pelleted with several

ingredients

Carrot seeds are small and the distribution in the field by seeders
is generally very difficult. Seed pelleting has been used to improve
sowing and consequently the stand establishment. Pelleted seeds
generally present lower germination rate than raw seeds from the
same seed lot. Seed priming has been used to increase germination
rate of several species. Various binder materials for seed pelleting
were evaluated and the relation between the osmoconditioning and
germination of pellet seeds verified, using ‘Alvorada’ carrot cultivar.
The pellet was obtained through a mixture of equal parts of
microcelulose and sand as filling materials; five binder materials were
also evaluated: bentonite, methocel, opadry, rhoximat and arabic gum.
Part of the pelleted seeds received an external coat treatment (iriodin).
Raw seeds were included as control. In another study, seeds were
primed in an aerated solution of polyethylene glycol, dried and then
pelleted. Rhoximat and opadry showed better characteristics as
binder materials presenting pellets with smooth surface, uniform and
excellent external appearance. In general, seed pellets showed a slight
decrease of the germination rate and total germination compared to
raw seeds, with greather differences for pellets finished with iriodin.
Priming enhanced the germination rate of pelleted carrot seeds.

Keywords: Daucus carota, plantability, stand establishment.
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forma arredondada, aumentando o seu
tamanho, facilitando assim a sua distri-
buição, seja ela manual ou mecânica. Na
cultura da cenoura, por exemplo, a utili-
zação de sementes peletizadas reduz os
gastos excessivos de sementes e a prá-
tica de desbaste. Embora a técnica de
peletização tenha sido desenvolvida há
vários anos, as informações referentes
à confecção dos péletes são pouco di-
fundidas, uma vez que esta técnica per-
manece inacessível junto às companhias
de sementes e/ou empresas
processadoras dos péletes. Os materiais
empregados na peletização, incluindo
aqueles de cobertura, adesivos e de aca-
bamento, influenciam na rigidez do
pélete, na absorção de água e na troca
gasosa entre a semente e o ambiente
externo ao pélete e todos estes aspec-
tos afetam diretamente a germinação das
sementes (Silva, 1997; Silva &
Nakagawa, 1998a).

Os produtos a serem utilizados como
cimentantes devem ter afinidade com os
demais ingredientes, ser prontamente
solúvel em água, atuar em baixa concen-
tração, se tornar seco e não pegajoso
quando desidratado, formar solução de
baixa viscosidade ao ser reidratado, não
ser higroscópico, corrosivo e nem tóxi-
co, ser estéril e não constituir meio de
crescimento de microrganismos.

É necessário que os materiais adesi-
vos sejam realmente solúveis em água e
não que apenas tenham sua consistên-
cia reduzida quando umedecidos. A di-
ferença pressuposta é que, havendo a
solubilização do produto, ocorra o seu
carreamento para fora do pélete e
consequentemente diluição do seu efei-
to adesivo (Silva, 1997). Os adesivos são,
geralmente, produtos viscosos, e a vis-
cosidade da solução ou da suspensão
depende da concentração. A afinidade
entre o cimentante e os demais ingre-
dientes, ou o equivalente ao poder de
fixação do produto é importante, para
que assim se utilize o menor volume de
solução de cimentantes no pélete.

A integridade física dos péletes é
outra característica muito importante,
pois não devem desmanchar ou quebrar
durante os processos de classificação,
transporte, manuseio e semeadura me-
canizada. Para evitar a sua desintegra-
ção, são utilizados os cimentantes (ade-

sivos), que devem ter como principais
propriedades: não serem fitotóxicos; te-
rem afinidade com os demais ingredien-
tes; serem solúveis em água; atuarem
em baixa concentração; e devem formar
solução de baixa viscosidade ao serem
reidratados (Silva et al., 1998b).

Apesar dos benefícios da peletização,
o processo de revestimento de semen-
tes pode afetar a germinação devido à
barreira imposta pelo material, dificultan-
do a emissão da raiz primária, a troca de
gases e a sua difusão para o ambiente
externo ao pélete (Tonkin, 1979; Silva,
1997). Por exemplo, sementes peletizadas
de alface não submetidas previamente
ao processo de condicionamento
osmótico, geralmente apresentam menor
velocidade de germinação quando com-
paradas com as não peletizadas (Silva et
al., 2002). Outros estudos têm demons-
trado que sementes nuas de várias es-
pécies germinam mais rápido do que as
sementes peletizadas (Sachs et al.,1981;
Tonkin, 1984).

O condicionamento osmótico pode
melhorar a uniformidade e a velocidade
de germinação de sementes de cenoura
(Dearman et al., 1987; Peluzio et al.,
1999). Este tratamento consiste da
hidratação controlada das sementes,
suficiente para promover atividades pré-
metabólicas, sem contudo permitir a
emissão da raiz primária. As sementes
são imersas em solução osmótica por pe-
ríodos de tempo e temperaturas deter-
minados. O potencial osmótico da solu-
ção regula a hidratação das sementes,
permitindo a ativação de processos me-
tabólicos nas fases iniciais da germina-
ção, evitando a emergência da raiz pri-
mária (Heydecker, 1973).

Os objetivos deste estudo foram ava-
liar materiais cimentantes para a
peletização de sementes de cenoura e
verificar as relações existentes entre o
condicionamento osmótico e a germina-
ção das sementes peletizadas.

MATERIAL E MÉTODOS

Peletização de sementes - Sementes
de cenoura cv. Alvorada foram
peletizadas na Embrapa Hortaliças, utili-
zando-se uma betoneira adaptada com
rotação de 25 a 30 rpm, onde as semen-
tes sofreram inúmeras rotações em tor-

no de seu próprio eixo, com tendência a
rolarem umas sobre as outras. Os mate-
riais de enchimento e os agentes
cimentantes foram aplicados aos pou-
cos sobre a massa de sementes em movi-
mento, com auxílio de uma peneira de ma-
lha fina, alternando com a pulverização
cuidadosa de água, de forma a umidificar a
massa sem formação de pasta.

Como material de enchimento, utili-
zou-se a mistura homogeneizada de areia
fina (100 micras) e microcelulose em vo-
lumes iguais e em quantidade correspon-
dente a três vezes o peso das sementes.
Quatro materiais cimentantes foram tes-
tados: bentonita®, opadry®, rhoximat®
e goma arábica, todos na proporção de
5% em relação ao peso dos materiais de
enchimento. No final do processo de
peletização, as sementes receberam ou
não acabamento com iriodin® a 5%, per-
fazendo assim um total de oito tratamen-
tos. O produto methocel® foi também
avaliado como cimentante, mas os
péletes foram descartados.

Imediatamente após a confecção, os
péletes foram colocados para secar a
25ºC durante 24 horas e passados em
três peneiras de furos redondos CAT 106
(Modelos 2.8; 2.6 e 1.8), a fim de eliminar
péletes muito grandes ou muito peque-
nos, resultando assim em um material
mais homogêneo. Sementes nuas, sem
sofrerem o processo de peletização, fo-
ram incluídas como testemunha. Quatro
repetições de 50 sementes por tratamen-
to, em um delineamento inteiramente
casualizado, foram colocadas para ger-
minar em gerbox, contendo duas folhas
de papel germibox previamente
umedecidas com 5mL de água destilada
e incubadas a 20-30ºC, conforme as Re-
gras para Análise de Sementes (Brasil,
1992). O substrato foi mantido suficien-
temente úmido durante todo o teste a
fim de dar às sementes a quantidade de
água necessária para a germinação. A
emissão da radícula foi avaliada diaria-
mente, sendo as contagens de germina-
ção realizadas aos 7 e 14 dias. Os dados
obtidos neste estudo foram submetidos
à análise de variância, comparando as
médias dos tratamentos por meio do tes-
te Tukey a 5% de probabilidade.

Condicionamento osmótico de se-
mentes - Sementes de cenoura cv. Alvo-
rada foram osmoticamente condiciona-
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das em solução aerada de polietileno
glicol (30%) por 48 horas a 15°C, sob
luz. A aeração foi provida por uma bom-
ba de aquário. Em seguida, parte das
sementes foi lavada em água corrente,
secada superficialmente por alguns mi-
nutos e peletizada. Outra parte foi secada
a 15°C durante 48 horas e também
peletizada. Utilizou-se, como enchimen-
to, uma mistura de areia e de
microcelulose em partes iguais e o pro-
duto rhoximat como cimentante. Os da-
dos obtidos neste estudo foram subme-
tidos à análise de variância, comparan-
do as médias dos tratamentos através
do teste Tukey a 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Peletização de sementes - Dentre os
produtos testados, os melhores resulta-
dos em termos visuais foram obtidos
com os produtos rhoximat e opadry. O
opadry é um material de granulometria
muito fina, formando uma fina camada
de revestimento, que resulta na forma-
ção de péletes com ótima aparência ex-
terna, sendo na maioria das vezes, mais
leves quando comparados aos demais.
Assim, este material apresenta um po-
tencial para a peliculização de semen-
tes. Com o produto rhoximat formaram-
se péletes de boa aparência, com forma-
to mais cilíndrico, mais pesados do que
aqueles confeccionados com o produto
opadry e com uma camada de revesti-

mento mais rígida e espessa.

Os péletes confeccionados com
methocel foram descartados em virtude
da dificuldade de confecção dos mes-
mos, formando uma massa pastosa. Este
produto, quando em contato com água
forma suspensões gelatinosas que, pos-
sivelmente, dificultam a drenagem do
excesso de água, podendo interferir no
processo de troca gasosa entre a semente
e o ambiente externo ao pélete. O
methocel é utilizado na indústria farma-
cêutica para a confecção de comprimi-
dos de solubilização rápida. Pode ser
que, com ajuste de dosagem e do modo
de usar, este produto possa ser útil no
processo de peletização de sementes.

Utilizando-se a bentonita, formaram-
se péletes pouco resistentes que se que-
bravam e desmanchavam com facilida-
de, exigindo um maior cuidado no ma-
nuseio, o que dificulta sua utilização em
maior escala. A bentonita é composta,
basicamente, por argila do tipo 2:1, mui-
to expansiva, muito plástica e pegajosa,
apresentando uma drenagem muito de-
ficiente.

Os péletes confeccionados com goma
arábica, embora tenham germinado satis-
fatoriamente (Tabela 1), favoreceram a
proliferação de fungos. Na maioria das
vezes, estes produtos adesivos acabam
servindo de substrato para proliferação
de microrganismos, aumentando a ocor-
rência de doenças na fase de germinação
da semente (Kanashiro et al., 1978).

As sementes peletizadas apresenta-
ram pouca diferença entre si quanto à
germinação final; entretanto, existiu uma
diferença significativa entre a maioria
dos tratamentos de peletização e a tes-
temunha, tanto naqueles que receberam
quanto nos que não receberam o acaba-
mento com iriodin (Tabela 1). A veloci-
dade de germinação também foi afetada
pelo processo de peletização.

Na primeira contagem de germinação,
feita aos 7 dias, observou-se menores
diferenças significativas entre as semen-
tes peletizadas e as sementes nuas, mas
isso foi devido à desuniformidade na
germinação, o que é percebido pelos al-
tos valores dos coeficientes de varia-
ção (cerca de 28%). Na avaliação final,
feita aos 14 dias, obteve-se maior uni-
formidade dos valores e as diferenças,
mesmo que reduzidas, foram estatistica-
mente significativas.

A maioria dos materiais utilizados
como adesivos tem a característica de
se solidificarem ou, pelo menos, aumen-
taram sua consistência quando desidra-
tados, podendo formar uma barreira físi-
ca para a germinação e o crescimento da
plântula. Tonkin (1979) ressalta a impor-
tância do tipo de material utilizado no
recobrimento, especificando que este
não deve se desintegrar durante a
embebição, formando uma “papa” (mas-
sa sem resistência), o que limitaria a pas-
sagem de oxigênio e, em alguns casos,
da água para o embrião. Trabalhos reali-
zados com sementes de cenoura por Sil-
va (1997) sugeriram que a camada de re-
vestimento atua como barreira para a
difusão, alterando a troca gasosa entre
a semente e o ambiente externo ao pélete.

Quanto ao acabamento, verificou-se
o efeito de interação, sendo que a maior
diferença de germinação foi observada
para as sementes peletizadas com goma
arábica. Péletes sem acabamento alcan-
çaram, em média, 79% de germinação
aos 14 dias, enquanto péletes com aca-
bamento, 76% e as sementes nuas, 85%.
Embora tenha havido algumas combina-
ções de material cimentante e o acaba-
mento em que o efeito de acabamento
não tenha sido estatisticamente signifi-
cativo, o acabamento sempre reduziu a
germinação aos 14 dias.

Ao analisarem os índices referentes
à velocidade de germinação (IVG), tem-
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Tabela 1. Germinação e velocidade de germinação a 20-30ºC de péletes de sementes de
cenoura cv. Alvorada, confeccionados com materiais cimentantes, com e sem acabamento com
Iriodin (germination and velocity of germination at 20-30ºC of pelleted carrot Alvorada seeds,
using binder material and Iriodin or not). Brasília, Embrapa Hortaliças, 2001.

Tratamentos
(materiais
cimentantes)

Germinação(%) Velocidade de
germinação (IVG)²7 dias 14 dias

Acabamento Acabamento Acabamento

Sem Com Sem Com Sem Com

Testemunha 73, a 73, a¹ 85, a 85, a 3,57 b 3,57 b

Bentonita 65,A a 49,A b 79,A ab 71,A b 4,47 A a 3,99 A a

Opadry 64,A a 57,A ab 78,A b 73,A b 4,29 A a 3,81 B ab

Goma arábica 61,A a 54,A ab 76,A b 70,B b 4,51 A a 4,16 A a

Rhoximat 59,A a 59,A ab 78,A b 78,A ab 4,48 A a 4,23 A a

Média 64,4 A 58,4 A 79,2 A 75,4 B 4,27 A 3,95 B

CV (%) 28,21 28,90 7,39 9,89 10,58 9,73

1Médias seguidas de mesma letra maiúsculas nas linhas e minúsculas nas colunas, não diferem
entre si pelo teste Tukey a 5 % de probabilidade. 2Índice de velocidade de germinação (IVG)
obtido com a fórmula proposta por Maguire (1962) (1means followed by the same small letter
in the column and capital letter in the rows did not differ from each other through the Tukey
test, 5%; 2index of germination rate (IVG) obtained through Maguire’s formula (1962)).
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se praticamente as mesmas conclusões,
embora as interações tenham ocorrido
para combinações diferentes de mate-
rial cimentante e acabamento. As semen-
tes nuas apresentaram menor IVG, o que
corresponde ao menor tempo para a ger-
minação.

Condicionamento osmótico de se-
mentes - As sementes peletizadas, tra-
tadas ou não com condicionamento
osmótico apresentaram porcentagem de
germinação semelhante ao das semen-
tes nuas, ou seja, o condicionamento
osmótico e os processos de secagem
utilizados após o condicionamento
osmótico não influenciaram na porcen-
tagem final de germinação (Tabela 2).

Entretanto, o condicionamento
osmótico favoreceu a velocidade da ger-
minação, sendo que as sementes não
condicionadas e peletizadas apresenta-
ram maiores índices de velocidade de
germinação (IVG=3,02), ou seja, demo-
raram mais para germinar.

Em outros trabalhos com cenoura,
Dearman et al. (1987) verificaram que o
condicionamento osmótico permitiu a
redução no tempo de germinação e pos-
terior emergência de plântulas em cenou-
ra, enquanto Sampaio & Sampaio (1998)
verificaram uma melhor performance das
sementes nuas de cenoura condiciona-
das, sendo que a velocidade, a unifor-
midade e a germinação final apresenta-
ram um aumento significativo. Vale sa-
lientar que, no presente trabalho, as se-
mentes de cenoura foram submetidas às
condições ótimas de germinação, isto é,
temperaturas alternadas de 20-30°C. Em
geral, os maiores benefícios do condi-
cionamento osmótico têm sido observa-
dos sob condições edafo-climáticas ad-
versas (Nascimento, 1998). Em cenoura,
por exemplo, tem-se observado um me-
lhor desempenho das sementes condi-
cionadas em condições de temperatu-
ras altas (Cantliffe & Elballa, 1994; Pe-
reira & Nascimento, 2002; Nascimento
& Pereira, 2007). Em alface, Valdes et al.
(1985) verificaram melhor desempenho,
em condições de campo, nas sementes
peletizadas que foram submetidas ao
condicionamento osmótico, tanto com-
paradas às sementes nuas, não subme-
tidas ao condicionamento osmótico
quanto às sementes peletizadas sem
condicionamento osmótico. Estes auto-

res observaram que a emergência total
das sementes nuas após seis dias de
semeadura em campo foi de 18 a 21%,
enquanto sementes osmocondicionadas
e peletizadas atingiram, para as mesmas
condições, valores de 46 a 69% de ger-
minação, respectivamente. No mesmo
estudo foi verificado que a uniformida-
de e a emergência também foram maio-
res para sementes que foram submeti-
das aos processos de condicionamento
osmótico seguido de recobrimento, com
91% de emergência final ocorrendo até
o terceiro dia, enquanto para as semen-
tes nuas, apenas 70% das sementes ger-
minaram. Assim, o processo de pré-tra-
tamento das sementes utilizando o con-
dicionamento osmótico para posterior
peletização, pode ser um método bas-
tante eficiente na melhoria da germina-
ção de sementes de cenoura sob condi-
ções de campo.

Fica evidente que o material utiliza-
do no processo de revestimento confi-
gura, realmente, uma barreira física a ser
vencida pela semente e que, possivel-
mente, seja esta a razão do atraso na
velocidade de germinação na maioria dos
tratamentos. Porém, os resultados obti-
dos sugerem que alguns materiais, pro-
vavelmente permitem que haja a difusão
de gases e água entre a semente e o
ambiente externo. Os resultados mostram
que o estande final de plântulas obtidas

pelos péletes foi próximo ao das semen-
tes nuas. Estudos nesse sentido devem
ser enfatizados visando, simultaneamen-
te, alcançar formulações mais adequa-
das à peletização e minimizar os efeitos
deletérios deste processo.

Concluiu-se que os produtos rhoximat
e opadry apresentaram as melhores ca-
racterísticas como material cimentante
para a peletização de sementes de cenoura
e que as sementes peletizadas e
osmoticamente condicionadas apresen-
taram germinação semelhante à das se-
mentes não peletizadas, mas com maior
velocidade de germinação.
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A batata é uma cultura muito impor
tante para o Brasil. No ano de 2007,

foram plantados 144 mil ha com a produ-
ção de 3,4 milhões de t, alcançando a
produtividade média de 23 t ha-1. Em
Minas Gerais foram cultivados, nesse
mesmo ano, 40 mil ha e produzidas 1,1
milhão de t, o que equivale a cerca de
um terço da produção nacional
(AGRIANUAL, 2008).

Diferentemente do que ocorre nos paí-
ses europeus, no Brasil a batata é planta-
da e colhida o ano todo, nas safras deno-
minadas de seca, águas e inverno. As sa-
fra da seca e de inverno são colhidas nos
meses de abril a outubro, com baixa fre-

SILVA MCC; FONTES PCR; MIRANDA GV. 2009. Índice spad e produção de batata, em duas épocas de plantio, em função de doses de nitrogênio.
Horticultura Brasileira 27: 017-022.

Índice SPAD e produção de batata, em duas épocas de plantio, em função
de doses de nitrogênio1

Marcelo CC Silva; Paulo CR Fontes; Glauco V Miranda
UFV-DFT, 36570-000 Viçosa-MG; mdecastro70@yahoo.com.br; pacerefo@ufv.br

qüência e volume de chuva e temperatura
amena. A demanda de água pela cultura é
complementada pela irrigação. A safra das
águas ocorre no período quente e chuvo-
so quando o excesso de chuva pode
lixiviar o adubo nitrogenado. Nesta época
ocorrem aumentos da temperatura, foto-
período e precipitação pluviométrica. Na
época das águas, o teor de nitrogênio (N)
no solo pode decrescer pela ação da água
da chuva (Dynia et al., 2006), principal-
mente na emergência da cultura. Devido
às raízes não terem seu sistema radicular
desenvolvido, recomenda-se aplicar um
terço de 270 kg ha-1 de nitrato de amônio
na batata (Errebhi et al., 1998).

As diferenças de precipitação nas
diversas safras precisam ser considera-
das no manejo do fertilizante
nitrogenado. A quantidade de N
requerida pela cultura, nas diferentes
épocas, pode ser diferente em função
da sua taxa de absorção e, talvez, sua
aplicação deva ser alterada para não
ocorrer perda do fertilizante.

Em qualquer época de plantio, uma
das maneiras de aumentar a produção
da cultura da batata é utilizando-se ferti-
lizantes, principalmente o nitrogenado
que deve propiciar a obtenção da pro-
dutividade máxima. Para isso é necessá-
rio aplicar o fertilizante nitrogenado em

1Parte da tese, apresentada pelo primeiro autor, ao curso de pós-graduação em Fitotecnia da UFV, para obtenção do título de doutor.

RESUMO

Objetivou-se determinar o valor do nível crítico do índice SPAD
(NC) no folíolo terminal da quarta folha da batata (Solanum tuberosum
L.) e a dose de nitrogênio (N) para maximizar a produtividade da
‘Monalisa’, em duas épocas de plantio, seca e águas. O experimento
foi realizado na UFV em um solo Podzólico Vermelho-amarelo. Fo-
ram avaliadas cinco doses de N em pré-plantio (0; 50; 100; 200 e 300
kg ha-1) aplicadas no sulco, e quatro doses de N em cobertura (0; 100;
200 e 300 kg ha-1), via sulfato de amônio. O delineamento foi de
blocos casualizados, com parcelas subdivididas, e quatro repetições.
Nas parcelas tinham-se as doses em pré-plantio e nas subparcelas as
de cobertura. Aos 21 dias após a emergência, antes da adubação em
cobertura, foi determinado o NC. Nas épocas da seca e águas, os
valores de NC foram 42,2 e 35,2. Esses valores estavam associados à
dose de N em pré-plantio (PP) que propiciou a maior produção
comercial de tubérculos de batata, 39,88 e 44,46 t ha-1, respectiva-
mente. Na época seca, somente a aplicação de N em PP proporcio-
nou incrementos na produção sendo a máxima produção comercial de
tubérculos obtidos com 189,98 kg ha-1 de N. Na época das águas,
deve-se realizar aplicação de N em PP e em cobertura, com a dose
total de 255,85 kg ha-1 de N, da qual 20% aplicada em pré-plantio e o
restante em cobertura na época da amontoa.

Palavras-chave: Solanum tuberosum L., épocas de plantio, aduba-
ção, clorofilômetro.

ABSTRACT

SPAD index and potato yield, in two planting periods,
depending on nitrogen rates

The SPAD index critical value (NC) in the terminal leaflet of the
fourth potato plant leaf (Solanum tuberosum L.) was determined
and, the nitrogen (N) rate to obtain the maximum ‘Monalisa’ yield, at
dry and wet seasons. The experiment was carried out in Viçosa,
Minas Gerais State, Brazil in a soil Podzolic red-yellow. Five pre-
planting nitrogen rates were evaluated (0; 50; 100; 200 and 300 kg ha-

1) applied in the planting furrow with four sidedress N rates (0; 100;
200 and 300 kg ha-1) using ammonium sulfate as the N source. The
experiment was installed in a randomized complete block design
with split-plots and four repetitions. In the plots the rates of N were
applied in pre-planting, and in the split-plots in sidedress. 21 days
after plant emergence, immediately before the N fertilizer sidedressing,
SPAD NC was determined. At dry and wet seasons, SPAD NC were
42.2 and 35.2. These values were associated with the pre-planting N
rates which led to the highest commercial tuber yields, 39.88 and
44.46 t ha-1, respectively. In the dry season, only the application of
N in PP provided increments in the production the highest commercial
production of tubers being obtained with 189,98 kg ha-1 of N; In the
wet season, the applications of N should be accomplished in pre-
planting and in sidedress, with the rate of 255,85 kg ha-1 of N, being
20% applied in pre-planting and the remaining in sidedress.

Keywords: Solanum tuberosum L, planting seasons, fertilization,
chlorophyllometer.
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época e quantidade apropriadas, redu-
zindo a poluição ambiental sem acarre-
tar lixiviação de excesso do nitrato e sem
prejuízos ao agricultor pelo gasto com o
adubo perdido. É sabido que a aplica-
ção excessiva do N pode ocasionar pro-
blemas de embonecamento e coração-
oco, como também a sua deficiência,
ocasionar pinta preta (Filgueira, 2002).

A adubação nitrogenada é indispen-
sável para obtenção de boas produções
e o seu custo é relativamente baixo
comparado a outros insumos. As reco-
mendações variam de 70 a 330 kg ha-1 de
N nos países da Europa e América do
Norte (Kolbe & Beckmann, 1997) e de 60
a 250 kg ha-1 de N (Fontes, 1997) nos
estados do Centro-Sul do Brasil.

O parcelamento da dose recomenda-
da de N pode melhorar o manejo de fer-
tilização nitrogenada, sendo essa deci-
são obtida pela avaliação do estado de
N da batata. Essa avaliação pode ser fei-
ta pela análise do teor de N na matéria
seca, como também pela determinação
indireta do teor de clorofila (Fontes,
2001). Estudos têm mostrado que o teor
de N na folha correlaciona-se positiva-
mente com a taxa fotossintética da plan-
ta, sendo a clorofila envolvida direta-
mente no processo de fotossíntese
(Makino et al., 1994; Vouillot et al., 1998).
Com o aparelho portátil, denominado
SPAD ou clorofilômetro, que mede a luz
na faixa do comprimento de onda de 645
e 663 nm, verifica-se a atividade da clo-
rofila ou o verde da planta (Yadava,
1986). O índice ou valor SPAD é propor-
cional à quantidade de clorofila presen-
te na folha (Minolta Câmera Co., 1989).
Estudos utilizando o SPAD têm demons-
trado que o aparelho pode ser útil para
avaliar o estado de N da planta, em dife-
rentes espécies como beterraba (Sexton
& Carroll, 2002), pimentão (Madeira et
al., 2003), tomate (Fontes & Ronchi,
2002; Fontes & Araújo, 2007), alface
(Fontes et al., 1997; León et al., 2007) e
batata (Gil, 2001; Gianquinto et al., 2003;
Wu et al., 2007).

O índice SPAD pode ser indicativo
da necessidade da aplicação do N, des-
de que se conheça o nível crítico abaixo
do qual a planta estaria deficiente neste
elemento, apesar de diversos fatores
afetarem o índice SPAD, como as condi-
ções edafoclimáticas, cultivar, variações

anuais e locais (Bullock & Anderson,
1998). Considerando a inexistência de
dados para batata no Brasil objetivou-
se estabelecer o nível crítico SPAD no
folíolo terminal da quarta folha comple-
tamente expandida da batata e determi-
nar as doses ótimas de N em pré-plantio
e em cobertura, em plantios realizados
nas épocas da seca e das águas.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram realizados dois experimentos,
um em período seco (111 mm de chuva),
de 14/05 a 03/09/04, com irrigação suple-
mentar, e outro em período chuvoso (708
mm de chuva), de 01/11/04 a 06/02/05.
Os experimentos foram instalados em
campo da UFV, a 690 m de altitude. O
solo da área experimental foi classifica-
do como Podzólico Vermelho-Amarelo
Câmbico (EMBRAPA, 2006) e continha
1,50 e 2,00 mg kg-1 de N-N0

3
, 4,52 e 3,52

dag kg-1 de matéria orgânica, 123 e 54
mg dm-3 de P disponível, 153 e 149 de K
mg dm-3 disponível, 6,57 e 6,27 cmol

c 
dm-3

de Ca trocável, 0,83 e 0,71 cmol
c 
dm-3 de

Mg trocável, 0,00 e 0,00 cmol
c 
dm-3 de Al

trocável, 28 e 28% de areia, 61 e 61% de
argila e 11 e 11% de silte, na camada de
0-20 cm nos experimentos nos períodos
seco e chuvoso, respectivamente.

O delineamento experimental foi em
blocos casualizados, em parcela subdi-
vidida, com quatro repetições. Nas par-
celas aplicaram-se as doses de N em pré-
plantio, e nas subparcelas foram aplica-
das as doses de N em cobertura. Os tra-
tamentos consistiram das combinações
de cinco doses de nitrogênio (N) em pré-
plantio (0; 50; 100; 200 e 300 kg ha-1 de
N) com quatro doses em cobertura (0;
100; 200 e 300 kg ha-1 de N). Foi utilizado
o sulfato de amônio como fonte de N. A
aplicação das doses de N em pré-plan-
tio foi realizada no sulco de plantio. O
plantio foi efetuado em sulcos com dis-
tância entre linhas de 75 cm. As doses
em cobertura foram distribuídas nos dois
lados das plantas, aos 21 dias após a
emergência, realizando-se em seguida a
amontoa. Nas subparcelas aplicaram-se
doses de N em cobertura. A parcela me-
diu 4,5 m x 8,0 m, sendo composta de 6
fileiras de plantas, espaçadas de 0,75 m
entre fileiras e 0,25 m entre plantas. A
subparcela mediu 4,5 m x 2,0 m.

O solo foi preparado com arado de
aiveca e duas passagens de grade
niveladora. A adubação com macro e
micronutrientes seguiu as recomenda-
ções de Fontes (1999). A batata-semen-
te plantada foi de tamanho uniforme,
peso médio de 75 g, da cultivar Monalisa.
A cultura foi conduzida segundo as re-
comendações de manejo preconizadas
(Fontes, 2005).

A irrigação foi realizada apenas no
experimento da época seca, utilizando-
se o sistema de aspersão. A lâmina de
água foi estabelecida a partir da estima-
tiva da evapotranspiração de referência
e do coeficiente de cultura (Kc). A esti-
mativa de evapotranspiração de referên-
cia foi realizada pelo método de Penman-
Monteith, proposto pela FAO (Allen,
1993). O solo foi mantido com a umidade
próxima à capacidade de campo.

Aos 21 dias após a emergência, na
época do estádio vegetativo, foi determi-
nado o índice SPAD no folíolo terminal da
quarta folha completamente expandida,
devido ser esta folha recomendada para
verificar o estado nutricional da batateira
(Fontes, 2005). A medição foi feita com o
medidor portátil de clorofila SPAD-502
(Soil-Plant Analysis Development-502),
seguindo-se os procedimentos indicados
em Fontes & Araújo (2007).

Uma semana após o total secamento da
parte aérea, que ocorreu aos 77 e 70 dias
após a completa emergência (98 e 91 dias
após o plantio), para a época seca e das
águas, respectivamente, os tubérculos fo-
ram colhidos e determinadas a produção
comercial (sem ataques de pragas, doen-
ças, embonecamento, esverdeamento, dano
mecânico, rachadura e maiores que 3,3 cm
de diâmetro longitudinal) e total (comercial
e não comercial).

Foi determinado o valor da dose de
N em pré-plantio (PP) que proporcionou
a maior produção comercial de tubércu-
los. Esse valor foi aplicado na equação
estabelecida entre os valores do índice
SPAD e dose de N em PP para calcular o
nível crítico SPAD (Fontes, 2001). Quan-
do a dose de N em PP não foi suficiente
para atingir a máxima produção comer-
cial de tubérculos, considerou-se tam-
bém a dose de N em cobertura.

Os dados foram submetidos à análi-
se de regressão. Utilizaram-se os pro-
gramas System Analysis Statistics (SAS)

MCC Silva et al.
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(SAS, 1990) e Sistema para Análises Es-
tatísticas e Genéticas (SAEG) (Ribeiro
Júnior, 2001).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não houve interação significativa
dos fatores doses de N em PP e doses
de N em cobertura (Figuras 1A e 1B).
Somente houve efeito significativo da
aplicação de N em PP sobre a produção
total e comercial dos tubérculos na épo-
ca seca.

Por não ter havido efeito da aplica-
ção de N em cobertura, somente são
mostrados os resultados da produção
total e comercial de tubérculos em fun-
ção de doses de N em PP quando utili-
zou-se a média das doses em cobertura
(Figuras 1A e 1B). A produção total de
tubérculos aumentou com o aumento na
dose de N em PP até 180,43 kg ha-1 atin-
gindo 746,65 g/planta (Figura 1A),
correspondendo a 39,82 t ha-1. Da mes-
ma forma, a produção comercial de tu-
bérculos aumentou com o aumento na
dose de N em PP até 189,98 kg ha-1 atin-
gindo 747,69 g/planta (Figura 1B), cor-
respondente a 39,88 t ha-1. Na época seca,
o N disponível e mineralizável existen-
tes no solo mais a dose de N adicionada
em PP como fertilizante atenderam à de-
manda da planta, não necessitando de
aplicar o N em cobertura. Isso deve-se,
em parte, a não ocorrência de intensa
precipitação pluviométrica durante o

período experimental não propiciando
condições para a lixiviação do fertilizan-
te nitrogenado, conforme verificado por
Westermann et al. (1988). Isso mostra
que a afirmação de que a aplicação de
toda a dose de N em pré-plantio econo-
miza tempo e dinheiro, mas impede ade-
quar a dose durante o ciclo da planta
(Olivier et al., 2006) pode não ser verda-
deira nesse caso.

O valor de 189,98 kg ha-1 de N, que
propiciou a máxima produção comercial
de tubérculos, está dentro das faixas de
fertilização de 70 a 330 kg ha-1 de N en-
contrada por Kolbe & Beckmann (1997)
e de 60 a 250 kg ha-1 de N citadas por
Fontes (1997). Andreu (2005), no RS,
verificou produtividade média de 18,43
e 11,29 t ha-1 com a dose de 100 kg ha-1

de N. Gil (2001), em Viçosa (MG), em épo-
ca seca, verificou que com o aumento
das doses de N em PP aumentou de for-
ma quadrática a resposta da produtivi-
dade comercial de tubérculos que atin-
giu o maior valor, 24,75 t ha-1, com 158,46
kg ha-1 de N aplicado em PP e 360 kg ha-1

de N em cobertura.

Por outro lado, na época das águas,
ocorreu efeito significativo da aplicação
de N em PP, e em cobertura sobre a pro-
dução total e comercial dos tubérculos.
Os valores destas variáveis, estimados
com base na dose 50 kg ha -1 de N em PP,
propiciaram a maior produção entre as
demais aplicadas em pré-plantio (Figu-
ras 2A e 2B). Também não ocorreu

interação significativa entre os fatores
doses de N em PP e doses de N em co-
bertura, quando comparado com a épo-
ca seca.

A produção comercial de tubérculos
aumentou com o aumento na dose de N
em cobertura até 205,85 kg ha-1 atingin-
do 833,66 g/planta, correspondente a
44,46 t ha-1 (Figura 2B). Comparando os
resultado de produtividades obtidos
tanto na época seca quanto das águas
com a produtividade média de MG 27,50
t ha-1, em 2007 (AGRIANUAL, 2008),
verifica-se que os valores encontrados
nestes experimentos foram expressiva-
mente maiores.

Na época das águas, a precipitação
verificada nas primeiras quatro semanas
após a emergência das plantas foi 177%
maior do que no período seco, podendo
ter provocado redução na disponibili-
dade do N colocado em PP, ocasionan-
do menor eficiência do uso do N e, con-
seqüentemente, necessidade de aplica-
ção de N em cobertura para maior pro-
dução de tubérculos comerciais. Ade-
mais, no estádio inicial, a batata absor-
ve pequena quantidade de N (Nunes et
al., 2006) que pode tornar-se disponível
para ser lixiviado.

É comum a recomendação de aplicar
baixa dose de N em PP, pois o N do solo
é liberado para a planta (Walther et al.,
1996) e há a probabilidade de perda de N
por excesso de chuva (Fontes & Araú-
jo, 2007). O restante da dose deve ser

Índice spad e produção de batata, em duas épocas de plantio, em função de doses de nitrogênio

Figura 1. Estimativa da produção total (A) e comercial (B) de tubérculos de batata em função de dose de N aplicada em pré-plantio (NP).
Época seca. (estimate of the total (A) and commercial production (B) of potato tubers depending on the rate of applied N in pre-planting
(NP). Dry season). Viçosa, UFV, 2007.
** Significativo estatisticamente pelo teste t (p<0,01).
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colocada em cobertura (Westermann &
Sojka, 1996), minimizando as possíveis
perdas de N. Essa recomendação foi
válida para o plantio realizado na época
das águas. Entretanto, o parcelamento
do N nem sempre eleva a absorção do N
e o rendimento da batata (Hong et al.,
2003), conforme foi verificado no experi-
mento da seca.

No trabalho de Gil (2001), na ausên-
cia da adubação em cobertura, a produ-
tividade estimada reduziria para 21,33 t
ha-1, portanto redução de 14%. O efeito
da adubação em cobertura, mesmo ten-
do baixa eficiência agronômica, 9,5 kg

kg-1, pode ter sido devido à competição
com tiririca e o aparecimento de doença
de solo, no final do ciclo, que podem ter
impedido as raízes de explorarem gran-
de área de solo, limitando a absorção de
N do solo e levando à necessidade de
adubar com N em cobertura.

O valor SPAD, na época seca, foi in-
fluenciado pela aplicação do N em pré-
plantio, quando a cobertura com N ain-
da não havia sido feita. O valor SPAD
aumentou com o aumento na dose de N
em pré-plantio (N em PP) até alcançar o
valor máximo de 42,6 unidades (Figura
3A) e o valor crítico calculado foi 42,2,

associado à dose de N em PP de 189,98
kg ha-1. Essa dose está de acordo com
os obtidos para a máxima produção co-
mercial de tubérculos.

Na época das águas, o valor do índi-
ce SPAD foi também influenciado pela
aplicação do N em PP. A relação entre os
valores SPAD e doses de N em PP apre-
sentou comportamento quadrático (Fi-
gura 3B) e o valor crítico calculado foi
35,2 associado à dose 50 kg ha-1 de N em
PP. Essa dose não foi suficiente para
obtenção da máxima produção comer-
cial sendo necessário aplicar 205,85 kg
ha-1 de N em cobertura. Fica evidente a

MCC Silva et al.

Figura 2. Estimativa da produção total (A) e comercial (B) de tubérculos de batata em função de dose de N aplicada em cobertura (NC), no
tratamento que recebeu 50 kg ha-1 de N em pré-plantio. Época das águas. (estimate of the total (A) and commercial production (B) of potato
tubers depending on the rate of applied N in sidedress (NC), in the treatment that received 50 kg ha-1 of N in pré-planting. Wet season). Viçosa,
UFV, 2007.  ** Significativo estatisticamente pelo teste t (p<0,01).

Figura 3. Estimativa do índice SPAD na quarta folha de batata, aos 21 DAE, em função de dose de N aplicada em pré-plantio (NP). Época
seca (A) e das águas (B). (Estimate of the index SPAD on the fourth leaves of potato plants, 21 DAE, depending on the rate of applied N in
pre-planting (NP). Dry (A) and wet season (B). Viçosa, UFV, 2007.
** Significativo estatisticamente pelo teste t (p<0,01).
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importância do uso do SPAD, devido
ajudar a encontrar doses diferentes de
N, como 189,98 kg ha-1 de N e 255,85 kg
ha-1 de N, para produção comercial de
tubérculos (Figuras 1B e 2B), nas épo-
cas seca e das águas, para manejar cor-
retamente a adubação da batata.

Os resultados obtidos nesse experi-
mento foram diferentes dos obtidos por
Rodrigues (2004). O valor crítico SPAD
encontrado por esse autor foi de 52,8
com a dose de 237,50 kg ha-1 de N. O
autor realizou o experimento em Portu-
gal, em época quente e seca, no período
do verão, em diferente comprimento do
dia, em solo arenoso e utilizou a cultivar
Desirée, com exigência muito semelhan-
te com a Monalisa. Esses fatores podem
ter contribuído para a diferença nos re-
sultados obtidos nesses experimentos.

Além disso, Gil (2001), em experimen-
to feito na época seca, encontrou o va-
lor crítico de 45,3 associado à dose de
158,46 kg ha-1 de N em PP que propiciou
a maior produção comercial (594 g/plan-
ta), equivalendo a 24,75 t ha-1). O ano
(2000), a época de amostragem (23 dias
após a emergência), o teor de nitrato no
solo (30,24 mg kg-1), a matéria orgânica
no solo e a origem da batata-semente
(não fornecidos pela pesquisadora) po-
dem ter afetado o padrão de desenvolvi-
mento da cor verde da folha, conseqüen-
temente alteração no valor do índice
SPAD, propiciando diferença de produti-
vidade comercial entre os experimentos.

Finalmente, vale ressaltar, que vários
fatores podem afetar o valor de SPAD,
entre os quais posição de leitura na fo-
lha, incluindo ou não a nervura (Arregui
et al., 2000), genótipo, estádio de cres-
cimento da planta, idade da folha, tem-
peraturas extremas, luminosidade no
momento da leitura, época do ano e ou-
tros (Fontes & Araújo, 2007). Além dos
fatores que influenciam o valor da leitu-
ra SPAD, há influencia marcante do pro-
cedimento adotado para os cálculos da
dose ótima de N (Fontes et al., 2005) e
do nível crítico (Fontes & Ronchi, 2002)
e isso também pode ter contribuído para
essas diferenças obtidas. Mas, os da-
dos obtidos podem ser úteis para a re-
gião de Viçosa, especificamente para a
cultivar Monalisa, em solo Podzólico
Vermelho Amarelo-Câmbico, nas épocas
seca e das águas.

Índice spad e produção de batata, em duas épocas de plantio, em função de doses de nitrogênio

Na época seca, somente a aplicação
de N em PP proporcionou incrementos
na produção sendo a máxima produção
comercial de tubérculos obtidos com
189,98 kg ha-1 de N; na época das águas,
devem ser realizadas as aplicações de N
em PP e em cobertura, com a dose 255,85
kg ha-1 de N, sendo 20% aplicada em
pré-plantio e o restante em cobertura
antes da amontoa.

O nível crítico SPAD é 42,2 e 35,2,
nas épocas seca e das águas, respecti-
vamente, para a região de Viçosa e culti-
var Monalisa.
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O cultivo do meloeiro na região su-
deste do Brasil é indicado para o

período primavera/verão em razão da
elevada temperatura e dos níveis de ra-
diação que favorecerem o crescimento
da planta bem como dos frutos. Toda-
via, as constantes precipitações que
ocorrem, sobretudo, no verão auxiliam
na criação de condições climáticas fa-
voráveis para a incidência de doenças
que desfolham as plantas, resultando
em baixa produtividade da cultura e qua-
lidade dos frutos (Coelho et al., 2003).
Dessa forma, o cultivo em ambiente pro-
tegido constitui alternativa para contor-
nar estes problemas na época das águas.
A cultura do melão também requer práti-
cas culturais, tais como, raleio e fixação
de frutos em posições pré-estabelecidas
na planta. Essa prática cultural pode al-
terar a relação fonte-dreno e influenciar
na produção da cultura.

QUEIROGA RCF; PUIATTI M; FONTES PCR; CECON PR. 2009. Características de frutos do meloeiro variando número e posição de frutos na
planta. Horticultura Brasileira 27: 023-029.

Características de frutos do meloeiro variando número e posição de frutos
na planta
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A competição por assimilados entre
drenos afeta a taxa de crescimento da
planta e a fixação dos frutos do melão
da variedade reticulatus, do grupo
Cantaloupe são descritos como órgãos
dominantes, em relação aos de cresci-
mento vegetativo, e podem alterar a re-
lação fonte-dreno durante o desenvol-
vimento da planta (Valantin et al., 1999).
Em espécies como o tomateiro, a
alocação de assimilados da fonte para
os drenos depende principalmente, do
número de frutos existentes na planta
(Heuvelink, 1996), sendo que aumento
no número de frutos eleva a fração de
massa seca nos frutos (Andriolo & Fal-
cão, 2000).

O aumento de frutos fixados induz à
competição por assimilados entre drenos
e leva à diminuição do peso individual
de fruto e do teor de sólidos solúveis
totais da polpa em tomate (Bertin et al.,

1998) e em melões da variedade
reticulatus pertencente ao grupo
Cantaloupe (Costa et al., 2004; Valantin
Morinson et al., 2006). Todavia, em me-
lancia, segundo Seabra Júnior et al.
(2003) o aumento de drenos na planta,
apesar de reduzir a massa e o teor de
sólidos totais dos frutos, elevou a pro-
dução da planta.

A posição do ramo produtivo na plan-
ta também pode influenciar a produtivi-
dade e a qualidade dos frutos. No toma-
teiro, Bertin (1995) observou que a força
do dreno depende da posição da
inflorescência no caule e da posição do
fruto dentro da inflorescência. No melo-
eiro, especificamente na variedade
reticulatus do grupo Cantaloupe,
Maruyama et al. (2000), observaram que
a posição do fruto não influenciou a
massa média do fruto, o número médio
de frutos por planta e o teor de sólidos

RESUMO

O trabalho foi conduzido em ambiente protegido, em área expe-
rimental da Universidade Federal de Viçosa, de 26/09/05 a 24/01/06,
onde se objetivou avaliar a produtividade e a qualidade de frutos do
meloeiro, variando número e posição de frutos na planta. Os trata-
mentos constaram de número de frutos por planta (1 e 2) e posição
de fixação de frutos na planta (entre 50 e 80 nós e 150 e 180 nós). O
delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso no esque-
ma fatorial 2 x 2, com 5 repetições. Utilizou-se a ‘Coronado F1’,
variedade reticulatus do grupo Cantaloupe, cultivada em vasos plás-
ticos de 11,5 dm3 preenchidos com fibra de coco comercial. Plantas
com um fruto apresentaram maior duração do período de colheita,
área foliar (AF) (50 - 80 nó), massa média de frutos (MMF), reticulação
da casca (RC), espessura da polpa (EP), comprimento (CF) e diâme-
tro de frutos (DF), sólidos solúveis totais (SST), açúcares solúveis
totais (AST), açúcares não redutores (ANR) e menor produtividade
comercial (PCF). A condução com frutos fixados entre os 150 e 180

nós, comparado a frutos fixados entre os 50 e 80 nós, proporcionou
maior número de dias para iniciar e terminar a colheita, AF, MMF,
PCF, EP, CF e DF (em plantas com 1 fruto), índice de maturação,
AST, ANR e menor RC, acidez total titulável e concentração de
açúcares redutores.

Palavras-chave: Cucumis melo L., relação fonte-dreno e rendimento.

ABSTRACT

Yield and quality of muskmelon varying fruit number and
position in the plant, in protected cultivation

The study was carried out in a greenhouse of the Universidade
Federal de Viçosa, Minas Gerais State, Brazil, from 26/09/05 to 24/
01/06, to evaluate the yield and quality of the melon fruit, varying
the number and position of fruits on the plant. The treatments
consisted of fruit number per plant (1 and 2) and fruit position in the
plant (5th - 8th node and 15th - 18th node). A randomized block design
was used, in a 2 x 2 factorial scheme, with 5 replications. The
‘Coronado F1’, variety reticulatus of the Cantaloupe group was
cultivated in 11.5 dm3 plastic pots with commercial coconut fiber.
Plants with one fruit provided higher harvest period, leaf area (LA)
(5th - 8th node), fruit mean mass (MMF), net rind (NR), pulp thickness
(PT), fruit length (LF), diameter (DF), total soluble solids, total
soluble sugars (TSS), no reduced sugars (SNR) and smaller commercial
fruit yield (PCF). Fruit fixation among the 15th - 18th node led to more
days to begin and to finish the harvest, LA, MMF, PCF, PT, LF and
DF of fruits (in plants with 1 fruit), maturation index, TSS, and SNR
and led to smaller NR and total titratable acidity and reduced sugar
concentrations.

Keywords: Cucumis melo L., relationship source-sink and yield.
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solúveis totais quando estes foram con-
duzidos em ramos do 50 ao 80 nós, 90 ao
110 nós e 120 ao 150 nós; entretanto, a
produção total por planta, foi menor
quando os frutos foram fixados entre o
50 e o 80 nós. Também no meloeiro, com
a variedade Inodorus, grupo Amarelo,
Syn et al. (1991), observaram que hou-
ve diferença para a posição de fixação
dos frutos com maior teor de sólidos
solúveis totais obtidos em frutos fixa-
dos entre o 80 e 100 nós, quando compa-
rados aqueles fixados entre o 40 e 60 nós,
e entre o 60 e 80 nós. Por outro lado, em
melancia, Seabra Júnior et al. (2003) ob-
servaram maior teor de sólidos solúveis
totais na posição de fixação do fruto
entre o 80 e 110 nós, quando comparado
aos frutos fixados entre o 130 e 160 nós
sem, no entanto, apresentar efeito em
relação a massa média do fruto. Portan-
to, é possível que a poda do meloeiro
possa interferir na produtividade e qua-
lidade dos frutos, com resposta diferen-
te entre cultivares.

O objetivo deste trabalho foi avaliar
a produtividade e a qualidade de frutos
de meloeiro variando o número e a posi-
ção de frutos na planta, em ambiente
protegido.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em am-
biente protegido, na Universidade Fe-
deral de Viçosa, de 26/09/05 a 24/01/06.
A casa de vegetação do tipo capela foi
coberta com filme plástico PEBD de 0,15
mm de espessura e apresentava as di-
mensões de 40 x 8 m. Quando necessá-
rio se realizou o manejo para fechamen-
to das cortinas frontais e laterais duran-
te a noite e parte do dia. A temperatura e
a umidade relativa do ar no interior do
ambiente protegido, durante o período
experimental, registradas por
termohigrômetro digital (modelo HT-
210), colocados à altura do dossel das
plantas à medida que estas foram cres-
cendo, apresentaram valores de mínima
e de máxima de 17,2 e 37,30C e de 39,4 e
94,9%, respectivamente. O delineamen-
to experimental utilizado foi de blocos
casualizados, em esquema fatorial 2 x 2,
com cinco repetições. Os tratamentos
foram constituídos de número de frutos
por planta (1 e 2) e de posição de fixação

desses frutos na planta  (entre 50 e 80

nós e entre 150 e 180 nós). O
espaçamento adotado foi de 1,0 x 0,5 m.
A parcela útil constou de uma fileira com
oito plantas. Utilizou-se a ‘Coronado F1’,
variedade reticulatus pertencente ao
grupo Cantaloupe, que apresenta frutos
com pequena cavidade interna, casca
rendilhada, polpa salmão e alto teor de
sólidos solúveis. A semeadura foi reali-
zada em 26/09/05, em bandejas de
poliestireno extendido com 128 células,
preenchida com substrato agrícola co-
mercial que constituía uma mistura de
húmus e vermiculita na proporção de 2:1,
e o transplante 22 dias após a semeadu-
ra, com as mudas apresentando a segun-
da folha expandida.

As plantas foram cultivadas em va-
sos plásticos pretos de 11,5 dm3, preen-
chidos com substrato à base de fibra de
coco, Golden Mix tipo 98, contendo uma
planta cada. O substrato possui 50% de
substrato de textura grosseira e 50% de
textura granulada apresentando, em mé-
dia, 98% de matéria orgânica, 95% de
porosidade total, 35% de capacidade de
aeração, 400 mL L-1 de capacidade de
retenção de água, 0,9 dS m-1 de
condutividade elétrica e 5,9 de pH.

A irrigação foi realizada diariamente,
através de sistema localizado por
gotejamento. Os emissores dos tubos
de gotejamento tinham espaçamento de
0,5 m e vazão de 2,3 L h-1. Aplicou-se a
quantidade de água de 96,3 L planta-1

no decorrer do ciclo da cultura. Na fase
inicial de crescimento (28 dias) foram
aplicados 21,5 L planta-1, em quatro apli-
cações diárias; na fase de florescimento
e frutificação (60 dias) foram aplicados
70,2 L planta-1, em seis irrigações duran-
te o dia e na fase de colheita (12 dias),
foram aplicados 4,6 L planta-1 em duas
aplicações ao dia. A duração de cada ir-
rigação foi de 5 minutos, de forma a não
haver drenagem e perda da solução nu-
tritiva.

As adubações de cobertura foram
realizadas diariamente, via fertirrigação,
com base nas recomendações de
Castellane & Araújo (1994), em relação
aos macronutrientes e Furlani et al.
(1999), em relação aos micronutrientes e
apresentou a seguinte concentração:
165; 150; 133; 100; 0,3; 2,2; 0,6, 0,3, 0,05 e
0,05 mg dm-3 de K, Ca, Mg, S, B, Fe, Mn,

Zn, Cu e Mo, com modificações para N e
P que foi de 200 e 160 mg dm-3, respecti-
vamente.

As plantas foram conduzidas verti-
calmente, em haste única, com uso de
fitilhos fixados na base das plantas e em
bambu colocado na horizontal, a 1,80 m
do solo. A poda da haste principal foi
realizada no 280 nó. Nos ramos secun-
dários quando foram conduzidos dois
frutos por planta, estes foram fixados em
hastes diferentes dentro da faixa
estabelecida pelo tratamento, com a
poda realizada duas folhas após a fixa-
ção dos frutos. Todas as demais ramifi-
cações e frutos foram eliminados. Para
auxiliar na polinização, foram colocadas
duas colméias de abelhas melíferas na
parte externa do ambiente protegido
durante o período de florescimento.
Quando necessário, procedeu-se o con-
trole fitossanitário com fungicidas e in-
seticidas registrados para cultura, apli-
cando-se a calda no final da tarde, so-
bretudo no período de floração e
frutificação.

A colheita iniciou-se em 06/01/06, 103
dias após a semeadura (DAS), quando
os frutos apresentavam a formação da
camada de abscisão. Avaliaram-se as
seguintes características em amostra de
20 plantas e/ou frutos por tratamento nos
cinco blocos: a) tempo para o início da
colheita; b) duração da colheita; c) du-
ração do ciclo da cultura; d) área foliar
da planta, avaliada em aparelho Li-3000,
marca LI-COR; e) massa média de fruto;
f) produtividade comercial; g)
reticulação da casca, atribuindo-se no-
tas de 1 (0%), 2 (25%), 3 (50%), 4 (75%) e
5 (100% da superfície reticulada); h) es-
pessura da polpa, avaliada na região
equatorial, após a secção do fruto no
sentido longitudinal; i) comprimento e
diâmetro do fruto, medidos no sentido
longitudinal e transversal do fruto; j)
índice de formato determinado pela ra-
zão entre comprimento e diâmetro de
frutos; k) teor de sólidos solúveis totais
(TSS) e acidez total titulável (ATT) em
amostras de fatias de frutos retiradas no
sentido longitudinal, e homogeneizadas
em liquidificador para a obtenção do
suco. O TSS foi determinado por meio
de refratômetro de mesa, modelo ATAGO
3 T, obtendo-se os valores em %, corri-
gidos a 20ºC. Para ATT, utilizou-se uma

RCF Queiroga et al.
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alíquota de 10 mL de suco, em duplicata,
à qual foi adicionado 40 mL de água des-
tilada e três gotas do indicador fenolfta-
leína alcoólica a 1% e, em seguida, pro-
cedeu-se a titulação com solução de
NaOH 0,1 N até o ponto de viragem, com
os resultados expressos em porcenta-
gem de ácido cítrico; índice de
maturação por meio da razão SST/ATT;
l) açúcares solúveis totais (AST),
quantificados na mesma amostra, por
meio da reação com Antrona, conforme
Yemm & Willis (1954) e os açúcares re-
dutores (AR), pelo método do DNS
(Miller, 1959). Os açúcares não reduto-
res foram determinados por diferença
entre AST e AR. Consideraram-se co-
merciais, frutos uniformes quanto à cor,
com bom rendilhamento de casca, sem
deformações, murchamento, rachaduras,
sinais de podridão, de ataque de inse-
tos pragas e de danos mecânicos.

Os dados foram submetidos às aná-
lises de variância e teste de Tukey a 5%
de probabilidade para comparação das
médias dos tratamentos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Houve efeito significativo da
interação para o número de frutos por
planta x posição de fixação de frutos na
planta sobre o início da colheita (IC), ci-
clo da cultura (CC), área foliar da planta
(AF), espessura de polpa (EP), compri-
mento (CF) e diâmetro de fruto (DF);
apenas do número de frutos por planta
sobre a duração da colheita (DC) e sóli-
dos solúveis totais (SST). Houve efeito
apenas de posição de fixação do fruto
sob a acidez total titulável (ATT), índice
de maturação (IM) e açúcares redutores
(AR) e do número de frutos e da posi-
ção de fixação dos frutos sobre a massa
média de frutos (MMF), produtividade
comercial de frutos (PCF), reticulação de
casca (RC), açúcares solúveis totais
(AST) e açúcares não redutores (ANR)
(Tabelas 1, 2, 3, 4 e 5).

Em comparação aos frutos fixados en-
tre o 150 e 180 nós, plantas com frutos fixa-
dos entre o 50 e 80 nós tiveram o IC anteci-
pado em 11,2 e 8,2 dias e o CC encurtado
em 11 e 8 dias, em plantas com um e dois
frutos, respectivamente (Tabela 1). Rami-
ficações laterais são as que emitem as flo-
res hermafroditas; em razão dos ramos la-

terais do 50 e 80 nós saírem primeiro, quan-
do comparado aos ramos laterais do 150 e
180 nós, ocorreu antecipação do IC e redu-
ção do CC. Por outro lado, nas plantas
com apenas um fruto, comparado a plan-
tas com dois frutos, observou-se atraso
de 2,6 e 4,0 dias para o IC e CC, respectiva-
mente, somente quando os frutos foram
fixados entre o 150 e 180 nós (Tabela 1).
Desta forma, a maior AF disponível por
fruto, em plantas com apenas um fruto,
produziu maiores quantidades de
fotoassimilados, melhor aproveitados
pelo mesmo, aumentando seu crescimen-
to e o tempo de permanência na planta,
para 1,5 dia na DC. Este fato pode ser be-
néfico para a qualidade dos frutos, já que
este depende dos carboidratos
translocados da parte aérea, uma vez que
não armazena amido que poderia ser de-
gradado aumentando o teor de açúcar
após a colheita (Hubbard & Pharr, 1990).

Em plantas com um fruto, apesar da
maior competição entre fonte e dreno,

para frutos fixados próximo a base da
planta, tem-se redução do CC. Desta for-
ma, pode-se aumentar a eficiência de uso
do ambiente protegido e minimizar pro-
blemas com doenças que aparecem com
mais facilidade em plantas senescentes.
Portanto, na decisão de se antecipar a
colheita deve-se levar em consideração
a qualidade dos frutos e não apenas o
preço, o rendimento e a redução de cus-
tos com a condução de plantas (Martins
et al., 1998).

Plantas com apenas um fruto apre-
sentaram maior AF do que com dois fru-
tos somente na posição de fixação do
fruto do 50 e 80 nós (Tabela 2), o que foi
devido à menor competição por assimi-
lados entre órgãos vegetativo e
reprodutivo, ou seja, a força do dreno
foi menor em plantas com um fruto e os
assimilados restantes estariam sendo
utilizados na expansão de folhas. Quan-
do fixados entre o 150 e 180 nós, compa-
rado aos do 50 e 80 nós, a AF também foi

1Nas colunas, as médias seguidas pela mesma letra minúscula e nas linhas pela mesma letra
maiúscula, não diferem entre sí pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade (in columns,
means followed by the same small letters and in the lines by the same capital letters are not
significantly different through the Tukey test, at the level of 5% probability).

Tabela 1. Início da colheita (IC), duração da colheita (DC) e ciclo da cultura (CC) de meloeiro
cultivado em ambiente protegido em função do número e posição do fruto na planta (beginning of
the harvest (IC), harvest duration (DC) and cultivation cycle (CC) in muskmelon cultivated in
greenhouse in function of the number and position of the fruit in the plant). Viçosa, UFV, 2006.

Nº de frutos
IC (dias)

DC (dias)
CC (dias)

5º - 8º nó 15º - 18º nó 5º - 8º nó 15º - 18º nó

1 103,6 a B¹ 114,8 a A 9,5 a 113,0 a B 124,0 a A

2 104,0 a B 112,2 b A 8,0 b 112,0 a B 120,0 b A

5º - 8º nó - 9,0 a -

15º - 18º nó - 8,5 a -

CV (%) 1,01 8,08 0,70

Tabela 2. Área foliar (AF), massa média de frutos (MMF) e produtividade comercial de
frutos (PCM) de meloeiro cultivados em ambiente protegido em função do número e posição
do fruto na planta (leaf area (AF), mass mean of fruits (MMF) and commercial productivity
of fruits (PCF) in muskmelon cultivated in greenhouse in function of the number and position
of the fruit in the plant). Viçosa, UFV, 2006.

Nº de frutos
AF (cm² planta -1)

MMF (g fruto -1)
PCF (Mg ha -1)

5º - 8º nó 15º - 18º nó

1 4386,2 a B¹ 5361,6 a A 980,3 a 19,61 b

2 3018,4 b B 5118,6 a A 791,3 b 31,65 a

5º - 8º nó - 847,9 b 24,60 b

15º - 18º nó - 923,7 a 26,67 a

CV (%) 9,60 4,65 5,55
1Nas colunas, as médias seguidas pela mesma letra minúscula e nas linhas pela mesma letra
maiúscula, não diferem entre sí pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade (in columns,
means followed by the same small letters and in the lines by the same capital letters are not
significantly different through Tukey test at the level of 5% probability).
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maior; com o atraso da frutificação, a
planta já havia formado a AF mais próxi-
ma da observada na colheita, não alte-
rando de forma significativa, com a for-
ça exercida pelo dreno. Segundo El
Keblawy & Lowett Doust (1996), a re-
dução de drenos na planta favorece o
crescimento vegetativo, com maior taxa
de produção de folhas, elevando, a AF
da planta. Purquerio et al. (2003) não
observaram diferença na AF entre plan-
tas que fixaram dois e quatro frutos, e
observaram tendência de redução da AF
à medida que o número de frutos por
planta variou de dois para plantas com
fixação livre de frutos.

Condução das plantas com dois fru-
tos, e quando fixados entre o 50 e 80 nós,
reduziu a MMF, todavia incrementou a
PCF (Tabela 2). A menor MMF em plantas
com dois frutos foi devido à menor AF
disponível por fruto; entretanto, nestas
plantas obteve-se maior PCF em função

do maior número de frutos por planta e,
conseqüentemente, por área. Para outras
hortaliças de frutos, como tomateiro (Bertin
et al., 1998), melancia (Seabra Júnior et al.,
2003) e meloeiro (Valantin Morinson et al.,
2006), o aumento do número de frutos por
planta contribui para redução da MMF
devido à competição por assimilados. No
meloeiro, o número de frutos por planta e
a MMF, são características determinantes
na produtividade da cultura. Long et al.
(2004), concluíram que a prática do raleio
no meloeiro altera a produtividade da cul-
tura, uma vez que, mesmo incrementando
a MMF, houve redução na PCF de 31 para
20 t ha-1 ao reduzir de dois para um fruto
por planta. Também em meloeiro, Fagan et
al. (2006) observaram maior produtivida-
de em plantas com dois frutos (76,8 t ha-1)
do que com apenas um fruto (42,9 t ha-1).

Obteve-se maior AF, MMF e PCF
quando frutos foram fixados entre 150 e
180 nós, comparado a frutos fixados en-

tre o 50 e 80 nós (Tabela 2). Atraso na
fixação dos frutos proporcionou mais
assimilados para formação da AF
disponibilizando, conseqüentemente,
mais assimilados para o crescimento do
fruto (MMF), elevando a PCF. Long et
al. (2004), ao atrasar a polinização no
meloeiro, verificaram elevação na biomas-
sa vegetativa da planta com maior MMF.
Maruyama et al. (2000) também obtive-
ram maior produtividade em plantas de
meloeiro com frutos fixados entre o 120 e
150 nós do que fixados entre o 50 e 80

nós. A maior competição entre órgãos
vegetativo e reprodutivo ocorre quan-
do da fixação de frutos próximos à base
da planta, comprometendo o crescimen-
to da planta e, conseqüentemente, a pro-
dução total, principalmente se a planta
apresentar AF insuficiente no momento
em que os frutos forem fixados (Seabra
Júnior et al., 2003). Todavia em melan-
cia, Seabra Júnior et al. (2003) não ob-
servaram diferenças significativas quan-
to à MMF quando fixados nas posições
entre o 80 e 110 nós e 130 e 160 nós, indi-
cando haver comportamento diferencial
entre espécies.

A redução do número de frutos por
planta proporcionou aumento da rela-
ção fonte-dreno e resultou em mais
fotoassimilados disponíveis para o cres-
cimento dos frutos, manifestado em ter-
mos de reticulação da casca (RC), es-
pessura da polpa (EP), comprimento (CF)
e diâmetro do fruto (DF), independe da
posição de fixação do fruto (Tabelas 3 e
4). Também frutos fixados entre o 50 e 80

nós apresentaram maior RC, comparado
aos frutos do 150 e 180 nós, em razão de
serem drenos preferenciais elevando a
taxa de crescimento, principalmente em
plantas com dois frutos, onde obteve-
se maior EP, CF e DF em frutos advindos
do 50 e 80 nós; todavia, na condução de
apenas um fruto por planta obteve-se
maior EP, CF e DF quando fixados entre
o 150 e 180 nós (Tabelas 3 e 4).

Em condições de maior competição
por assimilados como é o caso de plan-
tas conduzidas com dois frutos, obser-
vou-se baixa qualidade de frutos quan-
to ao aspecto visual do rendilhamento
(RC). De acordo com Keren Keirserman
et al. (2004), a RC está relacionada com
a taxa de crescimento dos frutos e é de-
vida à elevação da tensão de ruptura na

RCF Queiroga et al.

Tabela 4. Diâmetro do fruto (DF), índice de formato do fruto (IFF), sólidos solúveis totais
(SST) e acidez total titulável (ATT) de frutos de meloeiro cultivados em ambiente protegido
em função do número e posição do fruto na planta (fruit diameter (DF), fruit format index
(IFF), total soluble solids (SST) and total tritratable acidity (ATT) in fruit of muskmelon
cultivated in greenhouse in function of the number and position of the fruit in the plant).
Viçosa, UFV, 2006.

Nº de frutos
DF (cm)

IFF SST (%)
ATT (% ácido

cítrico)5º - 8º nó 15º - 18º nó

1 11,5 a B 12,0 a A¹ 1,1 a 12,7 a 0,082 a

2 11,0 b A 10,5 b B 1,1 a 11,9 b 0,082 a

5º - 8º nó - 1,1 a 12,1 a 0,095 a

15º - 18º nó - 1,1 a 12,4 a 0,070 b

CV (%) 1,67 2,91 2,12 10,10

1Nas colunas, as médias seguidas pela mesma letra minúscula e nas linhas pela mesma letra
maiúscula, não diferem entre si pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade (in the
columns, means followed by the same small letters and in the lines by the same capital letters
are not significantly different trough Tukey test at the level of 5% probability).

1Nas colunas, as médias seguidas pela mesma letra minúscula e nas linhas pela mesma letra
maiúscula, não diferem entre sí pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade (in columns,
means followed by the same small letters and in the lines by the same capital letters are not
significantly different through Tukey test at the level of 5% probability).

Tabela 3. Reticulação da casca (RC), espessura da polpa (EP) e comprimento do fruto (CF) de
meloeiro cultivado em ambiente protegido em função do número e posição do fruto na planta
(netted rind (NR), pulp thickness (PT) and fruit length in muskmelon cultivated in greenhouse
in function of the number and position of the fruit in the plant). Viçosa, UFV, 2006.

Nº de frutos RC
EP (cm) CF (cm)

5º - 8º nó 15º - 18º nó 5º - 8º nó 15º - 18º nó

1 4,9 a¹ 3,1 a B 3,4 a A 13,0 a B 13,7 a A

2 3,8 b 2,9 b A 2,6 b B 12,5 b A 11,5 b B

5º - 8º nó 4,5 a - -

15º - 18º nó 4,2 b - -

CV (%) 6,44 2,94 2,40
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casca levando a rachaduras, multiplica-
ção das células da periderme e enchi-
mento das rachaduras com massa de
células com paredes suberizadas que se
estendem acima da superfície do fruto.

A condução da planta com maior re-
lação fonte-dreno (1 fruto fixado entre o
150 - 180 nós) proporcionou maior EP
(Tabela 3), em razão do maior crescimen-
to do fruto, conforme obtido na MMF.
Quando aumentou a competição na plan-
ta pelo incremento do número de frutos
por planta, observou-se menor EP devi-
do à maior competição por assimilados
entre frutos e parte vegetativa. Em plan-
tas com dois frutos, aqueles advindos
do 50 ao 80 nós, comparados aos do 150

ao 180 nós, registraram maior EP em fun-
ção do aumento do crescimento do fru-
to em termos de CF e DF. Monteiro &
Mexia (1988), também observaram au-
mento do tamanho do fruto à medida que
reduzia o número de frutos por planta.
Coelho et al. (2003) afirmam que o au-
mento da EP constitui-se em importante
atributo de qualidade por se tratar da parte
comestível do fruto do meloeiro.
Purquerio & Cecílio Filho (2005) obser-
varam em plantas com dois frutos EP de
3,1 cm, valor superior ao obtido neste tra-
balho, que foi de 2,8 cm, independente
da posição de fixação do fruto na planta.

Quanto ao CF e DF, Valantin
Morinson et al. (2006) afirmam que a fi-
xação dos frutos na planta influencia a
taxa de crescimento e o tamanho final,
uma vez que, toda a expansão celular
ocorre após a antese e a divisão celular
continua em baixa taxa, com o número
de células no final da antese sendo um
fator chave que contribui para a varia-
ção no tamanho final dos frutos, princi-
palmente, por causa de sua influencia
para atrair os assimilados após a
polinização. Os resultados deste traba-
lho corroboram com os obtidos por
Seabra Júnior et al. (2003) em melancia e
Fagan et al. (2006) no meloeiro, em que
obtiveram maior CF e DF em plantas
conduzidas com apenas um fruto. Ain-
da, de acordo com Seabra Júnior et al.
(2003), apenas o CF foi influenciado pela
posição de fixação do fruto, verificando
que na posição mais elevada na planta
(130 ao 160 nós) e em plantas conduzidas
com dois frutos, estes apresentaram
menor índice de formato de frutos (IFF =

CF/DF). Neste trabalho, o IFF não foi
alterado em função do número e da po-
sição de fixação do fruto na planta, pois,
tanto o CF quanto o DF alteraram de for-
ma proporcional, atribuindo este fato, à
característica do híbrido que apresentar
formato esférico. Em melão, o IFF é im-
portante na classificação e padroniza-
ção, podendo determinar a aceitação e
valorização do produto para determina-
dos mercados. Também define a emba-
lagem e o arranjo dos frutos no seu inte-
rior; nesse aspecto, frutos com IFF pró-
ximo de um são preferidos, pois acima
(alongados) e abaixo (achatados) deste
valor comprometem a sua acomodação
nas embalagens (Purquerio & Cecílio
Filho, 2005). De acordo com os mesmo
autores, não houve diferenças signifi-
cativas no IFF do meloeiro em função
do aumento do número de frutos por
planta de dois para quatro.

Plantas conduzidas com apenas um
fruto apresentaram maior valor de sóli-
dos solúveis totais (SST), açúcares so-
lúveis totais (AST) e açúcares não-re-
dutores (ANR); por outro lado, frutos
fixados entre o 50 e 80 nós apresentaram
maior acidez total titulável (ATT) e a
concentração de açúcares redutores
(AR) e menores índice de maturação
(IM), AST e ANR (Tabela 4 e 5).

De acordo com Valantin Morinson
et al. (2006), o teor de SST é um indica-
dor direto da quantidade de sacarose
nos tecidos do fruto do melão. Long et
al. (2004) atribuem o maior teor de SST
observados em frutos de plantas
conduzidas com apenas um fruto a maior

disponibilidade e aporte de
fotoassimilados para o fruto em razão
da maior AF por fruto. Estes autores
observaram valores de SST de 9,0 e de
7,8% quando as plantas foram
conduzidas com um e dois frutos, res-
pectivamente. Costa et al. (2004), tam-
bém observaram que a competição por
assimilados reduziu o teor de SST. Quan-
to a posição de fixação do fruto na plan-
ta, observou-se que o SST apresentou
resposta semelhante ao obtido por
Maruyama et al. (2000), os quais não
observaram variações significativas no
SST nas posições de fixação do fruto (50

e 80, 90 e 110 e 120 e 150 nós) nos híbridos
Bônus n0 2 e D. Carlos. Aparentemente,
este acúmulo de SST em determinadas
posições na planta pode estar relacio-
nado à cultivar, uma vez que Syn et al.
(1991), no meloeiro, encontraram maior
TSS em ‘House-Euncheon’ do 80 ao 100

nós em relação a posições do 40 e 60 nós
e do 60 ao 80 nós, porém não havendo
diferença significativa no híbrido
Keumssaragi, em função das várias fai-
xas de fixação testadas. Tais diferenças
podem ser devidas às cultivares, práti-
cas de manejo de plantas, condições
edafoclimáticas distintas, que alteram a
taxa de crescimento das plantas e a par-
tição de assimilados entre os órgãos da
planta e influenciando na acumulação
de açúcar no fruto.

Em melões, em geral, a ATT varia de
0,05 a 0,35% de ácido cítrico (Menlinger
& Pastenak, 1992). Neste trabalho, as
médias situaram-se dentro do limite, e
reduziram nos frutos fixados entre o 150

Características de frutos do meloeiro variando número e posição de frutos na planta

1Nas colunas, as médias seguidas pela mesma letra minúscula e nas linhas pela mesma letra
maiúscula, não diferem entre sí pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade (in columns,
means followed by the same small letters and in the lines by the same capital letters are not
significantly different by test Tukey at the level of 5% probability).

Tabela 5. Índice de maturação (IM), açúcares solúveis totais (AST), açúcares redutores (AR)
e açúcares não redutores (ANR) de frutos de meloeiro cultivados em ambiente protegido em
função do número e posição do fruto na planta (maturation index (IM), total soluble sugars
(SST), reducer sugars (AR) and no reducer sugars (ANR) in muskmelon cultivated in greenhouse
in function of the number and position of the fruit in the plant). Viçosa, UFV, 2006.

Nº de frutos
Índice de

maturação

Açúcares
solúveis totais

(%)

Açúcares
redutores (%)

Açúcares não
redutores (%)

1 159,4 a¹ 10,6 a 3,7 a 6,9 a

2 150,3 a 9,5 b 3,6 a 6,0 b

5º - 8º nó 130,6 b 9,6 b 3,9 a 5,7 b

15º - 18º nó 179,1 a 10,7 a 3,4 b 7,3 a

CV (%) 13,51 10,23 7,63 15,00
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e 180 nós, apesar da falta de diferença
no SST. Costa et al. (2004) e Purquerio
& Cecílio Filho (2005) obtiveram resul-
tados diferentes em que observaram re-
dução da ATT no híbrido Bônus N0 2 em
plantas com dois frutos, comparado a
plantas com fixação livre de frutos.

O maior IM em frutos fixados entre o
150 e 180 nós, comparado aos frutos do
50 e 80 nós, foi devido à redução da ATT,
que elevou a relação SST/ATT e pro-
porcionou incremento na proporção de
açúcares em relação a ácidos no fruto.
Esta variação na ATT não foi observada
em função do número de frutos por plan-
ta, que mesmo com maior SST em plan-
tas com apenas um fruto não foi sufi-
ciente para alterar o IM. Segundo
Villanueva et al. (2004), no meloeiro, as
modificações no sabor são devido a al-
terações nos compostos aromáticos,
ácidos orgânicos e açúcares solúveis.
Estes autores observaram que o incre-
mento no SST do fruto em estádio mais
avançado de maturação proporcionou
elevação desta relação e que estes valo-
res podem ser influenciados pelo cres-
cimento do fruto.

De acordo com Villanueva et al.
(2004), o acúmulo de açúcar durante o
crescimento e desenvolvimento do fru-
to é de grande importância devido a alta
correlação existente entre conteúdo de
açúcar e qualidade do fruto. Segundo
Valantin Morinson et al. (2006), a com-
petição por assimilados reduziu o SST;
Desta forma, o SST que está diretamen-
te relacionado com o conteúdo de açú-
car, constitui um bom indicador do
adoçamento e, conseqüentemente, da
qualidade, quanto ao sabor do fruto,
sendo atribuído principalmente à eleva-
ção da concentração de sacarose na
polpa dos frutos.

A condução da planta com apenas
um fruto e sua fixação entre o 150 e 180

nós proporcionou maior concentração
de AST e ANR. Neste caso, a planta se
beneficia da maior AF formada nestas
condições em função da ausência de
competição com o dreno, favorecendo,
assim, o crescimento da parte vegetativa
da planta que, posteriormente, contribui
com fotoassimilados para os frutos.
Observou-se também maior concentra-
ção de AR nos frutos fixados entre o 50 e
80 nós em razão da menor concentração

de ANR nesta posição na planta. Os prin-
cipais açúcares presentes em melão são
a glicose e frutose (AR) e sacarose
(ANR). Os açúcares redutores contri-
buem com quase 100 % do teor de açú-
cares totais na fase inicial de desenvol-
vimento dos frutos; todavia, a sacarose
pode chegar até 50% dos açúcares to-
tais na fase final de maturação, com pro-
porção aproximada de 25% para glicose
e 25% para frutose (Long et al. 2004). O
valor obtido para os AST na colheita foi
de 83,5 e 79,8% do SST para plantas
conduzidas com um e dois frutos, e de
79,3 e 86,3% para frutos fixados entre o
50 e 80 e 150 e 180 nós, respectivamente.

Desta forma, o suprimento de assi-
milados, favorecido pela redução do
número de frutos por planta e da fixação
destes em posições mais elevadas (150 e
180 nós), contribui para maior síntese e
acumulação de sacarose nos frutos. Isto
implica que frutos como o melão, que
não têm carboidrato de armazenagem
como amido (Hubbard & Pharr, 1990),
deve ser mantido na planta até a maturi-
dade para assegurar adequada qualida-
de aos frutos na colheita.

Enfim, a redução de frutos na planta
de dois para um melhorou a qualidade
físico-química desses, mas, reduziu a
produtividade da cultura. A fixação de
frutos do 150 ao 180 nó proporcionou
frutos maiores em plantas que fixaram
um ou dois frutos com incremento na
produtividade e qualidade da cultura.
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Entre as brassicáceas, a couve-flor é
uma das mais comercializadas no es-

tado de São Paulo (FNP, 2005), sendo
rentável para os produtores, especial-
mente na entressafra. É exigente em nu-
trientes, merecendo destaque o nitrogê-
nio e boro, especialmente para o aumen-
to de produção e de qualidade.

Embora a demanda por nitrogênio
seja alta, os sintomas de deficiência em
campo não são comumente encontrados
como aqueles provenientes do boro. A
deficiência de B ocasiona pontuações
de coloração bronzeada e caule oco, sin-
tomas semelhantes àqueles da podridão
parda (Everaarts & Putke, 2003).

CAMARGO MS; MELLO SC; FOLTRAN DE; CARMELLO QAC. 2009. Produtividade e podridão parda em couve-flor ‘Sharon’ influenciadas pela
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A podridão parda em brássicas ain-
da não está totalmente esclarecida, po-
dendo ocorrer mesmo quando o B é for-
necido em quantidade suficiente ou está
com teor adequado no solo (Shelp et
al.,1995). A ocorrência desse distúrbio
causa problemas sérios de qualidade do
produto. É influenciada por altas tempe-
raturas, umidade (Scaife & Wur, 1990),
tipo de solo, cultivares (Shattuck &
Shelp, 1987), nitrogênio e boro (Batal et
al., 1997). Embora a maioria dos estudos
seja realizada com esses nutrientes, os
resultados são contraditórios e escas-
sos em condições tropicais. Aliado a

isso, pouco se sabe sobre as cultivares
utilizadas no País.

A maioria dos trabalhos mostra au-
mento da incidência de caule oco com
doses elevadas de nitrogênio em cou-
ve-flor (Cutcliffe, 1972; Gorski &
Armstrong, 1985). Para brócolis,
Tremblay (1989), utilizando doses de N
(75, 150 e 225 kg ha-1 N), obteve maior
crescimento vegetativo e volume do cau-
le oco com a maior dose aplicada. Babik
& Elkner (2002) também verificaram que
doses de 400 a 600 kg ha-1 N aumenta-
ram a altura, a massa fresca da planta e
também a incidência de caule oco.

RESUMO
A podridão parda é um problema comum em couve-flor que

ocasiona sintoma semelhante ao da deficiência de B. Sua ocorrência
está associada, especialmente, às adubações com nitrogênio e boro,
mas há escassez de informações sobre o problema no Brasil. Neste
trabalho avaliou-se o efeito de doses de nitrogênio e épocas de aplica-
ção de boro na produção e na incidência de podridão parda da couve-
flor ‘Sharon’. O experimento foi realizado em Argissolo Vermelho Ama-
relo de novembro/2005 a fevereiro/2006, com quatro doses de N (100;
150; 200 e 250 kg ha-1) e duas épocas de aplicação de 3 kg ha-1 B (1 e 2
aplicações), além do controle (sem aplicação). O diâmetro das cabeças
e a produtividade comercial variaram de 16,45 a 22,03 cm e 15,71 a 29
t ha-1, respectivamente, e não foram influenciados pelos tratamentos.
As doses de N proporcionaram aumento linear no teor nas folhas e nas
cabeças. O caule oco e bronzeamento das cabeças foram reduzidos,
enquanto a produtividade comercial aumentou com aplicação de B.
Houve correlação negativa entre o teor de B nas folhas (r=0,66; p<0,05)
e nas cabeças (r=0,76; p<0,05) e a incidência de caule oco. A adubação
com B para a couve-flor cultivada em solo com teor médio (0,54 mg de
B dm-3) é necessária para reduzir os sintomas da podridão parda.
Contudo, mais estudos são necessários em outros solos e cultivares
para redução desse distúrbio fisiológico em condições tropicais e
melhoria da eficiência da adubação com boro.

Palavras-chave: Brassica oleraceae var. botrytis L., bronzeamento
das cabeças, solo.

ABSTRACT
Yield and incidence of hollow stem disorder of cauliflower

‘Sharon’ influenced by the application of nitrogen and boron

The hollow stem disorder is a common problem in cauliflower,
resulting in similar symptoms as those caused by B deficiency. Its
occurrence in cauliflower is related to nitrogen and boron levels.
There exist little information about this subject in Brazil. The effect
of nitrogen rates and boron application periods were evaluated on
the cauliflower production and incidence of hollow stem. The
experiment was carried out from November 2005 through February
2006 in a Kandiustalf soil (0.54 mg B kg-1, BaCl

2
 1.25 mg L-1) at Tietê

region, São Paulo State, Brazil, in a randomized complete block design
with four replicates, four N levels (100; 150; 200 and 250 kg ha-1) and
two periods of B application (one and two applications) and a control
(without application). Cauliflower curd diameter ranged from 16.45
to 22.03 cm and the commercial yield from 15.71 to 29 t ha-1; these
two traits were not influenced by treatments. Nitrogen rates increased
linearly in leaves and curds. The hollow stem and curd browning
were reduced and commercial yield was increased with B fertilization.
The correlation between B concentration on leaves (r= 0.66; p<0.05)
and curds (r= 0.76; p<0.05) with hollow stem disorder was negative.
Boron fertilization is necessary to reduce the symptoms of hollow
stem when cauliflower is grow in soil with medium B level (0.54 mg
B dm-3). More studies are needed using other types of soil and other
cauliflower cultivars in order to reduce this physiological disorder in
tropical conditions and increase the efficiency of boron fertilization.

Keywords: Brassica oleraceae var. botrytis L., curd browning, soil.
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A aplicação de até 4,48 kg ha-1 de B
em solos com teores de 0,34 a 0,46 mg
dm-3 deste nutriente, não reduziu a inci-
dência de caule oco em couve-flor, bró-
colis e couve-de-Bruxelas (Gupta &
Cutcliffe, 1973), ocorrendo situação si-
milar com aplicação de até 8 kg ha-1 de B
em brócolis (Pizetta et al., 2005). Gupta
& Cutcliffe (1975) também mostraram que
a podridão parda não estava relaciona-
da com baixo teor de B (0,28 mg kg-1) no
solo ou no tecido (>10,5 mg kg-1 B). Por
outro lado, Pizetta et al. (2005) observa-
ram redução dos sintomas de podridão
parda em couve-flor ‘Júlia’, cultivada em
solo de textura média (0,15 mg de B dm-3),
com adição de 2 kg ha-1 de B. Essa redu-
ção também foi observada por Mello et
al. (1997) para cultivares de brócolis em
solo de textura média(1 mg de B kg-1)
com aplicação de 2,16 kg de B ha-1.

Quanto à aplicação conjunta de ni-
trogênio e boro, Everaarts & Putter
(2000) observaram que 2 kg de B ha-1

não influenciou a ocorrência de podri-
dão parda, enquanto a aplicação de N
resultou no seu aparecimento em cou-
ve-flor. A aplicação de 2 e 4 kg de B ha-1

com doses de 90 kg de N ha-1 não in-
fluenciou os sintomas da podridão par-
da (Vigier & Cutcliffe, 1987). Ao contrá-
rio disso, Batal et al. (1997) constataram
redução da podridão parda em couve-
flor com 269 kg de N ha-1 e 8,8 kg de B
ha-1 em solo argiloso (0,21 mg de B kg-1)
e arenoso (0,07 mg de B kg-1).

Considerando a importância da cul-
tura e a escassez de informações sobre
o assunto em condições tropicais,
objetivou-se avaliar os efeitos de doses
de nitrogênio e de formas de aplicação
de B na produtividade e ocorrência de
podridão parda em couve-flor no verão
na região de Tietê (SP).

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado na fazen-
da da APTA Centro Sul-UPD de Tietê,
em blocos casualizados com quatro re-
petições, estudando-se quatro doses de
N (100; 150; 200 e 250 kg ha-1) na forma
de nitrato de amônio e épocas de aplica-
ção de B na dose de 3 kg ha-1: controle
(sem aplicação); uma aplicação; duas
aplicações. A dose de B foi aplicada to-
talmente no plantio (uma aplicação) e

dividida entre plantio e época de forma-
ção das cabeças, utilizando Boromol
(8% B e 0,8% Mo).

A análise química inicial do Argissolo
Vermelho Amarelo revelou: MO= 14 g
dm-3; P(resina)= 7 mg dm-3; K, Ca e Mg=
3,1; 24 e 11 mmol

c
 dm-3; pH(CaCl

2
)= 4,9;

SB= 38,1 mmol
c
 dm-3; CTC= 60,1 mmol

c

dm-3; V= 63%; m= 3%, conforme Raij et
al. (1997) e B= 0,54 mg dm-3.

A calagem foi feita 60 dias antes do
plantio, baseando-se na análise química
do solo para elevar a saturação por ba-
ses para 80%. A adubação de plantio foi
feita em sulcos, totalizando 60 kg de N
ha-1 por ciclo (uréia, 45% de N), 600 kg
de P

2
O

5 
ha-1 (superfosfato simples, 18%

P
2
O

5
) e 120 kg de K

2
O ha-1 (KCl, 60%

K
2
O), segundo Trani et al. (1997).
Após o preparo do solo e adubações,

foram aplicados os tratamentos com boro
em cada cova uma semana antes do
plantio. As mudas de couve-flor ‘Sharon’
foram plantadas em 21/10/05 no
espaçamento de 1,0 entre linhas e 0,5 m
entre plantas, totalizando 20.000 plan-
tas por ha. Cada parcela foi composta
de 20 plantas, distribuídas em 4 linhas
de plantio, sendo utilizada como parcela
útil 10 plantas das duas linhas centrais.
As doses de N dos tratamentos foram
divididas em 25, 25 e 50% aos 15, 30 e 45
dias após o transplantio das mudas.

A irrigação foi feita via aspersão e as
capinas para controle de plantas dani-
nhas no primeiro mês a cada 15 dias e, a
partir disso, a cada 30 dias. A colheita
foi iniciada em 27/01, estendendo-se até
23/02/06, onde foram anotados o ciclo
(dias do transplantio até colheita) e ava-
liadas a massa fresca e o diâmetro das
cabeças, quantificadas as plantas com
caule oco e bronzeamento das cabeças
para cada planta da parcela útil. A pro-
dutividade total e comercial (produtivi-
dade de plantas sem podridão parda)
foram calculadas a partir dos dados de
massa fresca das cabeças.

Para avaliação dos teores de nitro-
gênio e boro, foram coletadas seis fo-
lhas recém-maduras por parcela aos 58
dias, no início da formação das cabeças.
Na colheita, após as avaliações das ca-
beças, elas foram divididas em quatro
partes iguais, sendo colocada uma par-
te em sacos de papel. As folhas e cabe-
ças foram levadas para estufa com cir-

culação forçada de ar a 65oC até atingir
massa constante. Ao final da secagem,
as cabeças foram reunidas em uma amos-
tra por parcela. O material seco foi pas-
sado em moinho tipo Willey e feita a
determinação do N (Malavolta et
al.,1997) e B (Bataglia et al.,1983).

No fim das colheitas, foram coletadas
amostras de solo na camada de 0 a 20 cm
para avaliação do teor de B (BaCl

2
 2 H

2
O

0,125%), microondas (Abreu et al.,1994).

As variáveis foram analisadas pelo
teste F para análise de variância, sendo,
posteriormente, avaliadas as épocas de
aplicação de B pelo teste de Tukey e as
doses de N pela análise de regressão
polinomial, segundo Nogueira (1997)
utilizando o programa SAS (SAS
Institute, 1996).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As doses de nitrogênio e as épocas
de aplicação de boro apresentaram efei-
tos significativos independentes,
variando com produtividade total e co-
mercial, precocidade, diâmetro das ca-
beças, caule oco, bronzeamento de plan-
tas e teor de nitrogênio e boro nas fo-
lhas e cabeças.

As doses de N influenciaram o teor
de N nas folhas e nas cabeças de cou-
ve-flor. Houve aumento linear dos teo-
res foliares de nitrogênio com as doses
utilizadas (Figura 1a), mas não atingiram
valores considerados adequados (40 a
60 g de N kg-1) segundo Trani et al.
(1997). Isso pode ser devido à terceira
parcela da adubação nitrogenada ter sido
aplicada aos 45 dias e o período de cole-
ta das folhas ter ocorrido aos 58 dias.
Entretanto, as plantas apresentaram va-
lores médios satisfatórios para massa
fresca, diâmetro e produtividade total:
0,945 kg, 21,50 cm e 18,78 t ha-1, respec-
tivamente. Aliado a isso, na colheita, o
valor máximo estimado nas cabeças (40
g de N kg-1) foi obtido com 213 kg de N
ha-1 (Figura 1b), inferior à maior dose
utilizada.

A massa fresca, diâmetro, produtivi-
dade total e comercial, ocorrência de
caule oco e de bronzeamento nas cabe-
ças e precocidade da colheita não foram
alterados pelas doses de N. A ausência
de resposta à adubação nitrogenada
pode ser explicada pela lixiviação do N

Produtividade e podridão parda em couve-flor ‘Sharon’ influenciadas pela aplicação de nitrogênio e boro
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abaixo da zona radicular das plantas de-
vido à textura arenosa do solo e às pre-
cipitações ocorridas durante o ciclo de
cultivo, que totalizaram 695 mm ao final
do ciclo (Figura 2), além da irrigação.
Scaife & Wur (1990) também não obti-
veram variação do diâmetro e massa fres-
ca das cabeças de couve-flor com até
225 kg de N ha-1, ao contrário de Batal et
al. (1997), que utilizaram doses até 381
kg de N ha-1. A aplicação de até 224 kg
de N ha-1 não alterou a precocidade da
colheita da couve-flor (Cutcliffe &
Munro, 1976; Nilson,1980) e a aduba-
ção nitrogenada (200 a 600 kg de N ha-1)
adiantou o período de maturidade das
cabeças de brócolis (Babik & Elkner,
2002).

O fornecimento de B, por sua vez,
não influenciou a produtividade total, a
massa e o diâmetro das cabeças (Tabela 1),
concordando com os resultados de
Gupta & Cutcliffe (1973). A utilização de

2,16 kg de B ha-1, não afetou a produtivi-
dade total de brócolis ‘Baccus’ e ‘Futu-
ra’ (Mello et al., 1997). Ao contrário, a
máxima produtividade de couve-flor (30
t ha-1) foi obtida com 5,5 kg ha-1 de B
(Pizetta et al., 2005).

A aplicação parcelada de B reduziu o
tempo de colheita em 3,2 dias quando
comparado com a testemunha, a qual
não diferiu da adubação total no plantio
(Tabela 1). Isso pode ser devido à sua
maior disponibilidade do micronutriente
no solo no período de maior exigência
da cultura no tratamento com adubação
parcelada de B. A alta intensidade de
chuvas (695 mm no período), associada
à textura do solo, podem ter favorecido
a lixiviação de B quando a adubação foi
feita apenas no plantio. Assim, no perío-
do de formação da cabeça, quando é
grande a exigência desse nutriente, o seu
teor apresentou-se mais alto no solo
para o tratamento com adubação parce-

lada, propiciando maior disponibilidade
às plantas (Tabela 2).

Embora os teores foliares de B aos
45 dias (início da formação da cabeça)
tenham sido maiores no tratamento com
3 kg ha-1 de B no plantio (Tabela 2), os
tratamentos com boro estavam dentro
da faixa considerada adequada (30 a 80
mg kg-1) segundo Trani et al. (1997).

O teor de B na cabeça aumentou com
a aplicação do nutriente, independente
da época de aplicação (Tabela 2). Hou-
ve correlação negativa entre os teores
de B nas folhas (r= 0,66; p<0,05) e nas
cabeças (r= 0,76; p<0,05) com a incidên-
cia de caule oco (Figuras 1c e 1d). A pro-
dutividade comercial, por sua vez, au-
mentou com o fornecimento de B, pois
esse nutriente reduziu a incidência de
caule oco e de bronzeamento na cabeça,
sintomas que inviabilizam a
comercialização da couve-flor (Tabela 1).
Esses resultados evidenciam que o

Figura 1. Teor de nitrogênio e boro nas folhas e cabeças de couve-flor em função de doses de N (1a e 1b) e relação entre B e caule oco (1c e
1d); *significativo p<0,05 (nitrogen and boron concentration in leaves and curds of cauliflower as affected by rates of N (1a and 1b) and
relashionship between B and hollow stem (1c and 1d); significant p<0.05). Tietê, APTA Pólo Centro Sul, 2006-2007.
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fornecimento de B para a couve-flor cul-
tivada em solo com teor médio do
nutriente (0,54 mg dm-3) é necessário
para reduzir esses sintomas.

A redução da incidência do caule
oco com a utilização do boro, constata-
da no presente experimento, concorda
com os resultados de Batal et al. (1997)
e Pizetta et al. (2005), que aplicaram do-
ses de boro de 8,8 kg ha-1 e 2 kg ha-1,
respectivamente. Essa redução também
foi observada por Mello et al. (1997) em
cultivares de brócolis em solo de textura
média (1mg de B kg-1) com 2,16 kg ha-1 B.

Por outro lado, Gupta & Cutcliffe
(1973), com a aplicação de até 4,48 kg ha-1

de B, não obtiveram a redução na inci-
dência do distúrbio em couve-flor e
brócolis, assim como Pizetta et al. (2005)
com aplicação de até 8 kg de B ha-1 em
brócolis. Aliado a isso, Gupta &
Cutcliffe(1975) demonstraram ausência de
correlação entre a podridão parda e o teor
de B no solo (0,28 mg kg-1) ou na planta
(>10,5 mg kg-1 B), assim como Shattuck &
Shelp (1987) para brócolis. Isso pode ser
devido à limitação da análise de B na fo-
lha, pois pode ocorrer redistribuição do
B em algumas cultivares (Scaife &
Wur,1990), sendo importante também sua
avaliação nas inflorescências.

A diferença entre cultivares de bró-
colis quanto à sua mobilidade de
redistribuição de boro também foi
sugerida por Shelp et al. (1995) para bró-
colis. Aliado a isso, as cultivares podem
apresentar diferenças quanto à capaci-
dade de absorção de boro, conforme
mostraram Mello et al. (1997). Da mes-
ma forma que ocorrem diferenças entre
cultivares de brócolis, isso poderia ocor-
rer para couve-flor.

Figura 2. Temperaturas máximas e mínimas e precipitação durante o experimento (maximum
and minimum temperatures and precipitation during experiment period). Tietê, APTA Pólo
Centro Sul, 2006-2007.

*Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste Tukey (p<0,05) (means followed by the same letter in the column
did not differ from each other by Tukey test (p<0.05).

Tabela 1. Produtividade total e comercial, precocidade, diâmetro das cabeças, porcentagem de caule oco e bronzeamento e de plantas não
comerciais de couve-flor ‘Sharon’ em função de épocas de aplicação de B (total and commercial yield, precocity, curd diameter, percentage of
hollow stem and curd browning and non-commercial plants of ‘Sharon’ cauliflower’ as affect by of B application period). Tietê, APTA Pólo
Centro Sul, 2006-2007.

Época de
aplicação
(kg ha-1)

Massa de
cabeças
(kg ha -1)

Produtividade (kg ha-1)
Precocidade

(dias)
Diâmetro (cm) Caule oco (%)

Bronzeamento
(%)

Total Comercial

Testemunha 0,996 a 7432,00 b 77,94 a 21,06 a 36,90 a 30,60 a

2 aplicações 0,932 a 16180,00 a 74,74 b 21,55 a 2,50 b 10,60 b

1 aplicação 0,919 a

18362,30 a

18628,70 a

19362,20 a 15890,00 a 77,31 a 21,79 a 7,50 b 15,60 b

CV 12,47 14,12 20,00 3,84 12,00 18,20 20,54

DMS 0,1027 2301,70 3875,5 2,55 0,95 14,29 15,79

De acordo com os resultados obti-
dos no presente trabalho, a adubação
com nitrogênio com doses até 250 kg de

N ha-1 em cobertura não influenciou a
podridão parda da couve-flor ‘Sharon’ e
a adubação com B, independentemente

Produtividade e podridão parda em couve-flor ‘Sharon’ influenciadas pela aplicação de nitrogênio e boro

*Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste Tukey (p <0,05)
(Mmeans followed by the same letter at column did not differ from each other by Tukey test
(p<0.05)).

Tabela 2. Teor de nitrogênio e boro na folha recém madura (início do florescimento) e na
cabeça da couve-flor ‘Sharon’ em função de épocas de aplicação de B (nitrogen and boron
concentration on newly mature leaf (beginning of flowering) and curd of ‘Sharon’ cauliflower
in function of B application period). Tietê, APTA Pólo Centro Sul, 2006-2007.

Épocas de
aplicação
(kg ha-1)

Folhas (g kg -1) Cabeças (g kg -1) Solo

N B N B
B

(mg dm-3)
pH

Testemunha 10,62 c 40,15 a 13,21 b 0,17 b 4,87 a

2 aplicações 28,89 b 38,56 a 30,34 a 0,97 a 4,87 a

1 aplicação 45,09 a 38,96 a 30,42 a 0,31 b 5,06 a

CV

30,00 b

31,27 ab

33,19 a

11,61 21,49 11,03 9,79 22,32 5,69

DMS 3,17 5,24 3,75 2,09 0,19 0,24
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da época de aplicação reduziu a podri-
dão parda da couve-flor ‘Sharon’ culti-
vada em solo com teor médio (0,54 mg
de B dm-3).Entretanto, mais estudos são
necessários em outros solos e cultiva-
res para redução desse distúrbio fisio-
lógico em condições tropicais e melhoria
da eficiência da adubação com boro.
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O Ocimum gratissimum, também co-
nhecido como alfavaca-cravo ou

alfavacão, é um subarbusto aromático,
com até um metro de altura, originário
do Oriente e subespontâneo em todo o
Brasil. Possui folhas ovalado-
lanceoladas, de bordos duplamente den-
tados, membranáceas, com 4 a 8 cm de
comprimento. As flores são pequenas,
roxo-pálidas, dispostas em racemos
paniculados eretos e geralmente em gru-
pos de três (Lorenzi & Matos, 2002).

Existem vários quimiotipos, como
ocorre em outras espécies do mesmo
gênero, sendo um quimiotipo muito co-
mum o eugenol, que possui essa subs-
tância em maior quantidade na compo-
sição do óleo essencial. O eugenol é a
substância característica do aroma do
cravo-da-índia. No nordeste do Brasil,
encontra-se um quimiotipo de O.
gratissimum que apresenta ação
diurética, denominado quiôio (Blank et
al., 2003), enquanto o quimiotipo

eugenol apresenta ação anti-séptica
(Matos et al., 2000). No óleo essencial
extraído de O. gratissimum foram encon-
trados os seguintes compostos: 1,8
cineol, eugenol, metil-eugenol, timol, p-
cimeno, cis-ocimeno e cis-cariofileno,
sendo que o eugenol foi indicado como
responsável por inibir o crescimento de
Staphylococcus aureus, Shigella
flexneri, Salmonella enteritidis e
Escherichia coli, Klebsiella sp. e
Proteus mirabilis (Nakamura et al., 1999).
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RESUMO
Este trabalho foi realizado na UFPR, município de Pinhais-PR,

de outubro de 2005 a junho de 2006. Avaliou-se a resposta do Ocimum
gratissimum à adubação orgânica com composto de esterco de car-
neiro, verificando a viabilidade dessa prática para o aumento no ren-
dimento de biomassa, na quantidade e qualidade de seu óleo essen-
cial. As mudas foram plantadas com espaçamento de 0,5 m entre
plantas dentro das parcelas e 1 m entre as parcelas. Testaram-se 3
doses de adubação com composto orgânico (4; 8 e 12 kg m-2) e uma
testemunha, com 5 repetições e 8 plantas por parcela. As colheitas
foram realizadas aos 150 e 226 dias após o plantio, sendo avaliado o
rendimento de massa fresca e massa seca total e de folhas, flores e
caule, o teor de óleo essencial das folhas e flores e a sua composição
por cromatógrafo a gás acoplado a um detector de massas (CG-MS).
Houve diferença entre os tratamentos, quanto ao rendimento de bio-
massa na primeira colheita, onde o tratamento com 8 kg m-2 de com-
posto orgânico foi superior à testemunha sem adubação, para a mas-
sa fresca de flores por planta e massa seca total e de flores por planta,
mas não diferiu dos outros níveis de adubação. Na segunda colheita
não houve diferença entre os tratamentos. Quanto ao rendimento de
óleo essencial não houve diferença entre os tratamentos nas duas
colheitas. Também não foram observadas grandes variações nos com-
ponentes do óleo essencial decorrente dos tratamentos aplicados.
Entretanto, ocorreram variações na composição do óleo essencial
quando extraído das folhas e das flores, sendo o teor médio de eugenol
de 90,4% nas folhas e 80,8% nas flores, na colheita em março. Já na
colheita em junho, houve uma redução do teor de eugenol nas folhas
e uma elevação dos teores, principalmente de alfa trans trans farneseno,
beta bisaboleno, beta cariofileno, germacrene D e alfa selineno.

Palavras-chave: Ocimum gratissimum, composto orgânico, produ-
tividade.

ABSTRACT
Organic fertilization in the production, yield and chemical

composition of basil chemotype eugenol

This work was carried out at the Universidade Federal do Parana,
Paraná State, Brazil, from October 2005 to June 2006. The effect of
organic fertilization with sheep manure was evaluated on Ocimum
gratissimum development and the viability of this practice was
determined to increase biomass and essential oil yield and quality.
The plants were spaced 0.5 m from each other in the experimental
units which were separated in 1 m. Three rates of organic fertlization
(4; 8 and 12 kg m-2) were compared to control (without fertilizers),
with 5 replications and 8 plants by experimental unit. Plants were
harvested 150 and 226 days after planting, and the total, leaves,
flowers and stems fresh and dried biomass, essential oil yield from
leaves and flowers and composition by GC/MS beign evaluated.
There was significant difference among the treatments on biomass
production at the first harvest, where the plants treated with 8 kg m-

2 of organic fertilizer presented higher flowers fresh biomass, and
flowers and total dry biomass than plants without fertilizer (control
plants), but with no difference compared to other organic fertilization
levels. At the second harvest there were no differences among
treatments. Regarding the essential oil yield no differences were found
comparing the organic fertilization levels in both harvest times. In
addition, the essential oil composition was similar on plants from all
treatments. However, some variations in composition were observed
when the essential oil was extracted from flowers and leaves, where
the eugenol percentage was 90.4% on leaves and 80.8% on flowers at
the first harvest. At the second harvest, a reduction of eugenol content
and an increase of alpha trans trans farnesene, beta bisabolene, beta
cariophilene, germacrene D and alfa selineno was found.

Keywords: Ocimum gratissimum, organic compost, yield.

(Recebido para publicação em 17 de outubro de 2007; aceito em 19 de fevereiro de 2009)
(Received on October 17, 2007; accapted on February 19, 2009)
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Ao analisar a atividade antibacteriana
de óleos essenciais de plantas medici-
nais, frente a 100 cepas de bactérias iso-
ladas de indivíduos da comunidade com
diagnóstico de infecção urinária, foi ve-
rificado que, embora menos eficiente que
Salvia officinalis, o O. gratissimum apre-
sentou atividade antimicrobiana em 16%
das cepas estudadas, exceto Klebsiella
oxytoca e Pseudomonas aeruginosa
(Pereira et al., 2004).

O óleo essencial desta planta apre-
senta atividade antifúngica comprova-
da contra os fungos fitopatogênicos
Botryosphaeria rhodina e duas espé-
cies de Alternaria sp. O eugenol apre-
senta atividade contra Alternaria isola-
da de tomate (A

1
) e Penicillium

chrysogenum (Faria et al., 2006). Tam-
bém foi atribuído ao eugenol a atividade
contra os fungos Penicillium
chrysogenum, Rhizoctonia sp.,
Aspergillus niger e duas espécies de
Alternaria sp. isoladas de tomate e ce-
noura (Rosset et al., 2005).

Além da atividade antifúngica e
antibacteriana, também foi observada a
ação larvicida do óleo essencial dessa
espécie contra Aedes aegypti, o mos-
quito transmissor da dengue, cuja dose
letal média foi de 60 ppm (Cavalcanti et
al., 2004) e ação repelente do óleo es-
sencial contra Simulium damnosum, o
transmissor de Onchocerca volvulus na
Nigéria. A aplicação tópica na concen-
tração de 20% reduziu a taxa de picadas
em até 90,2% e protegeu por 3 horas
(Usip et al., 2006).

O metabolismo primário e secundá-
rio é afetado por diversos fatores exter-
nos, sendo a disponibilidade de nutrien-
tes um desses fatores. A influência da
adubação, no desenvolvimento e pro-
dução de óleos essenciais, tem sido de-
monstrada em diversas plantas medici-
nais. O manjericão (Ocimum basilicum
L.) cv. Genovese apresentou maior pro-
dução de matéria seca da parte aérea e
maior rendimento de óleo essencial
quando foi adubado com um adubo quí-
mico formulado com macro e
micronutrientes e esterco de galinha
(Blank et al., 2005). Para o capim-limão
(Cymbopogon citratus), a adubação
mineral com NPK e esterco bovino tam-
bém resultou em maior rendimento de
biomassa seca e teor de óleo essencial,

quando as folhas foram colhidas às
07:00 hs (Silva et al., 2003). Entretanto,
nem sempre a adubação apresenta res-
posta positiva, como foi observado para
Lippia alba, onde a adubação orgânica
não afetou a produção de matéria seca
foliar nem o teor de óleo essencial (San-
tos & Innecco, 2004). Para o chambá
(Justicia pectoralis var. stenophylla), as
adubações orgânicas e minerais não in-
fluenciaram o crescimento da planta e a
produção de biomassa e o teor de óleo
essencial apresentou uma tendência de
decréscimo com o incremento nas doses
de esterco bovino em cada uma das for-
mulações de NPK (Bezerra et al., 2006).

O objetivo desse trabalho foi avaliar
a resposta do O. gratissimum à aduba-
ção orgânica, verificando a viabilidade
dessa prática para o aumento no rendi-
mento de biomassa, quantidade e quali-
dade de seu óleo essencial.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento na Universidade Fe-
deral do Paraná, localizada no município
de Pinhais no Paraná (25º25’ S; 40º42’ W;
altitude média de 930 m). O solo em análi-
se prévia possuía: pH SMP= 6,6; Al+3=
0,0 cmol

c
 dm-3; H++Al+3= 3,2 cmol

c
 dm-3;

Ca+2= 9,6 cmol
c
 dm-3; Mg+2= 5,5 cmol

c
 dm-3;

K+= 1,59 cmol
c
 dm-3; P= 159 mg dm-3; C=

36,5 g dm-3; saturação por bases= 84% e
teor de argila de 400 g.kg-1.

As mudas produzidas a partir de se-
mentes, em bandejas de poliestireno ex-
pandido de 128 células, com 2 a 3 folhas,
foram plantadas em 31/10/05. Utilizou-
se como adubo orgânico um composto
à base de esterco curtido de carneiro e
palha seca (produzido em julho/05), com
teor aproximado de umidade de 44%. O
composto analisado possuia pH SMP=
6,9; Al+3= 0,0 cmol

c 
dm-3; H++Al+3= 2,5

cmol
c
 dm-3; Ca+2= 10,8 cmol

c
 dm-3; Mg+2=

10,4 cmol
c
 dm-3; K+= 3,4 cmol

c
 dm-3; P=

728 mg dm-3; saturação por bases= 91%.

O experimento foi instalado com deli-
neamento em blocos ao acaso, com 4 tra-
tamentos, 5 repetições e 8 plantas em cada
parcela. O espaçamento adotado foi de
0,5 m entre plantas e 1,0 m entre parcelas.
Os tratamentos aplicados foram testemu-
nha (sem adubação orgânica) e 4; 8 e 12
kg m-2 de composto parcelado em duas
aplicações em fevereiro e abril/06.

A primeira colheita foi realizada de
21 a 23/03/06, sendo analisadas as ca-
racterísticas: massa fresca e seca total,
de folhas, flores e caule por planta e teor
de óleo essencial nas folhas e flores. Na
segunda colheita, realizada em 07/06/06,
foram avaliadas as mesmas característi-
cas, apenas, devido ao menor crescimen-
to das plantas, a massa das folhas e cau-
les foram pesadas juntas. A produtivi-
dade de óleo essencial em L ha-1 foi esti-
mada para uma população de 16.000
plantas ha-1. A extração de óleo essen-
cial foi realizada no mesmo dia de cada
colheita, sendo feita pelo método de
hidrodestilação com 100 g de massa fres-
ca de folhas e flores em 1000 mL de água
destilada, com destilador tipo Clevenger,
permanecendo por um período de 3 ho-
ras. Para estimar o teor de óleo essencial
em relação à matéria seca, foi determina-
da a massa seca de uma amostra de 10 g
do material destilado.

O óleo essencial obtido foi analisa-
do em cromatógrafo a gás acoplado a
espectrofotômetro de massa (CG-MS) no
Laboratório de Análise de Combustíveis
Automotivos (LACAUT) da UFPR. Para
identificação dos componentes do óleo
essencial, utilizou-se o equipamento
Varian, modelo CP3800/Saturno 2000,
com íon trap e coluna capilar Chrompack
de sílica fundida (CP-SIL 8 CB, 0,25 mm
de diâmetro interno, 30 m de comprimen-
to e 0,25 mm de filme líquido). Uma quan-
tidade de 0,2 µL de amostra foi injetada
a 250°C (split 1:300), com uma vazão
constante de hélio a 1 mL min-1.

O espectro de massa de cada com-
ponente do óleo essencial foi compara-
do aos espectros do acervo das biblio-
tecas Saturn (GC-MS versão 5.51) e Nist
(98 MS, versão 1.7). Confirmou-se a iden-
tificação pelo cálculo do índice de re-
tenção de cada componente (Adams,
1995), utilizando-se uma série homóloga
de hidrocarbonetos (C5 – C20) como pi-
cos de referência.

Para a quantificação dos constituin-
tes, utilizou-se um cromatógrafo gaso-
so Varian, modelo CP-3800, com detector
FID (CG-FID). Para a separação
cromatográfica, utilizou-se uma coluna
capilar Chrompack, de silica fundida CP-
SIL 8 CB, 0,25 mm de diâmetro interno,
30 m de comprimento e 0,25 µm de filme
líquido. As condições de análise para

LA Biasi et al.
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esta coluna foram: a) temperatura do
injetor: 250ºC, split 1: 300; b) quantidade
de amostra injetada: 1,0 µL; c) gás de
arraste: hélio a 1,0 mL min-1; d) tempera-
tura do detector: 300ºC; e) programação
de temperatura do forno: temperatura
inicial de 60°C, elevação de temperatura
a 140ºC na razão de 3°C.min-1; elevação
de temperatura a 240°C na razão de 30°C
min-1, permanecendo por 5 minutos; f)
tempo total de corrida: 35 minutos.

Os dados obtidos foram submetidos
à análise de variância e as médias dos
tratamentos comparadas pelo teste de
Duncan com 5% de significância.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Devido ao grande desenvolvimento
observado na primeira colheita, optou-
se por separar os caules das folhas, já
que os caules encontravam-se muito
lignificados e representavam 40% da
massa seca total. Observou-se na pri-
meira colheita, que as três doses aplica-

das de composto orgânico não diferi-
ram entre si com relação à biomassa fres-
ca e seca produzida. Apenas a dose de 8
kg m-2 foi superior à testemunha quanto
à massa fresca de flores e massa seca
total e de flores (Tabela 1). A massa fres-
ca e seca de folhas não diferiu entre os
tratamentos, da mesma forma como já
foi observado por Chaves et al. (2002)
para a massa seca de folhas de O.
gratissimum, utilizando as mesmas do-
ses de adubação com esterco de gali-
nha. Silva et al. (2003) verificaram que a
adubação orgânica com 4 L m-2 de ester-
co bovino apresentou rendimento de
biomassa seca inferior à adubação or-
gânica mais mineral com nitrogênio, fós-
foro e potássio para o capim-limão
(Cymbopogon citratus). O manjericão
(Ocimum basilicum) cv. Genovese tam-
bém apresentou menor rendimento de
biomassa seca quando foi adubado ape-
nas com esterco bovino (1,8 kg m-2) em
comparação com adubação mineral com
macro e micronutrientes sozinha ou

combinada com esterco de galinha ou
bovino (Blank et al., 2005).

Na segunda colheita não houve di-
ferença entre os tratamentos, para to-
das as variáveis de biomassa analisa-
das (Tabela 2). Entretanto, foi observa-
da uma redução no desenvolvimento das
plantas em relação à primeira colheita.
Nessa época, que corresponde ao final
do outono, é comum uma redução da
temperatura média diária, que deve ter
causado uma redução na taxa de cresci-
mento das plantas, pois já foi demons-
trado para O. gratissimum var.
macrophyllum, que médias térmicas se-
manais abaixo de 80°C dia-1 são
limitantes para o seu crescimento (Cos-
ta Filho et al., 2006). Nessa colheita, a
massa seca total média foi de 26,8 g por
planta, enquanto na primeira colheita foi
de 143,6 g por planta. O florescimento
também foi bastante reduzido na segun-
da colheita, onde a massa seca média de
flores foi de apenas 1,3 g por planta,
enquanto na primeira colheita foi de 28,1

Tabela 1. Massa fresca e seca total, de folhas, de flores e de caule (g planta-1) em alfavaca quimiotipo eugenol em resposta a doses de adubação
orgânica na primeira colheita de 21-23/03/06 (total, leaves, flowers and stems fresh and dried biomass of basil chemiotype eugenol at the first
harvest from March 21st to 23th, 2006). Pinhais, UFPR, 2006.

Tratamento
Massa fresca

total
Massa fresca

de folhas
Massa fresca

de flores
Massa fresca

de caules
Massa seca

total
Massa seca

de folhas
Massa seca

de flores
Massa seca
de caules

Testemunha 546,94 b¹ 270,78 a 100,86 b 175,26 b 116,72 b 50,28 a 20,30 b 46,12 a

4 kg m -2 689,90 a 313,66 a 138,34 ab 237,90 a 154,38 ab 65,26 a 29,10 ab 59,98 a

8 kg m -2 700,56 a 300,82 a 168,06 a 231,66 a 166,46 a 59,88 a 37,82 a 68,74 a

12 kg m -2 638,24 ab 302,54 a 124,70 ab 210,96 ab 136,94 ab 56,28 a 25,20 ab 55,40 a

CV (%) 11,8 14,9 25,3 15,2 20,1 18,2 32,7 27,8

¹Médias seguidas pela mesma letra não diferem pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade (means followed by the same letter do not differ
by Duncan test at 5% of probability).

Tabela 2. Massa fresca e seca total, de caules e folhas e de flores de alfavaca quimiotipo eugenol e rendimento e produtividade de óleo essencial
de folhas em resposta a níveis de adubação orgânica na segunda colheita em 07/06/06 (total, stems and leaves, and flowers fresh and dried
biomass of basil chemiotype eugenol and essential oil yield and productivity in leaves with organic fertlization levels at the second harvest
on June 7th, 2006). Pinhais, UFPR, 2006.

Tratamentos
Massa fresca

total
(g planta-1)

Massa fresca
de caules e

folhas
(g planta-1)

Massa fresca
de flores

(g planta-1)1

Massa seca
total

(g planta-1)

Massa seca
de caules e

folhas
(g planta-1)

Massa seca
de flores

(g planta-1)1

Óleo
essencial de

folhas

(µL g-1 massa
seca)1

Óleo
essencial de

folhas
(L ha-1)1

Testemunha 196,78 a² 188,60 a 8,18 a 29,59 a 27,78 a 1,80 a 9,59 a 4,13 a

4 kg m -2 170,44 a 165,66 a 4,78 a 25,22 a 24,38 a 0,84 a 12,54 a 4,84 a

8 kg m -2 176,25 a 168,30 a 7,94 a 27,82 a 26,19 a 1,61 a 10,27 a 4,31 a

12 kg m -2 168,70 a 163,02 a 5,68 a 24,47 a 23,40 a 1,07 a 7,74 a 2,88 a

CV (%) 17,1 15,1 50,33 25,3 22,9 32,2 29,4 24,0
1Os dados originais foram transformados em raiz de (x + 1) para análise estatística (the original data were transformed on root of (x + 1) for
statistical analysis); 2Médias seguidas pela mesma letra não diferem pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade (means followed by the same
letter do not differ by Duncan test at 5% of probability).
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g por planta. Num experimento com O.
gratissimum em Botucatu (SP), foi ob-
servado maior rendimento de folhas na
colheita realizada no inverno (agosto),
em relação à colheita de outono (maio)
(Chaves et al., 2002). Entretanto, as con-
dições climáticas diferem bastante entre
esses locais, pois em Pinhais (PR), onde
foi realizado o presente experimento, as
geadas durante o inverno danificaram
toda a parte aérea das plantas, impedin-
do a continuidade do experimento.

O rendimento de óleo essencial não
diferiu entre os tratamentos nas duas
épocas de colheita (Tabelas 2 e 3), ob-
servando-se para as folhas em média
17,2 µL g-1 de massa seca (1,72%) na pri-
meira colheita e 10,0 µL g-1 massa seca
(1%) na segunda colheita. Redução no

rendimento de óleo essencial semelhan-
te também ocorreu no trabalho de Cha-
ves et al. (2002), de 1,29% para 1,08%,
sendo atribuída a menor temperatura
ocorrida no período da segunda colhei-
ta. As inflorescências também apresen-
taram óleo essencial, porém com prati-
camente metade do rendimento das fo-
lhas, em média 8,4 µL g-1 massa seca
(0,84%). Em escala comercial onde a plan-
ta inteira é destilada, as inflorescências
contribuirão para aumentar o rendimen-
to de óleo essencial, que na primeira
colheita foi estimado em 15,4 L ha-1 para
as folhas e 3,8 L ha-1 para as flores.

Ao analisar a composição química do
óleo essencial, foi confirmado que o
quimiotipo estudado de O. gratissimum
foi o eugenol, pois essa substância foi

Tabela 3. Rendimento e produtividade de óleo essencial em folhas e flores de alfavaca quimiotipo
eugenol em resposta a doses de adubação orgânica na primeira colheita de 21-23/03/06 (essential
oil yield and producitivity in basil chemiotype eugenol leaves and flowers with organic fertlization
levels at the first harvest from March 21st to 23th, 2006). Pinhais, UFPR, 2006.

Tratamento
Óleo essencial

folha (µL g -1

massa seca)1

Óleo essencial
flor (µL g-1

massa seca)1

Óleo essencial
folha

(L ha-1)1

Óleo essencial
flor

(L ha-1)1

Testemunha 19,42 a² 8,10 a 15,15 a 2,60 a

4 kg m -2 17,91 a 9,43 a 17,44 a 4,91 a

8 kg m -2 13,55 a 6,80 a 13,00 a 4,10 a

12 kg m -2 17,92 a 9,43 a 15,96 a 3,61 a

CV (%) 15,4 22,1 21,1 24,0
1Os dados originais foram transformados em raiz de (x + 1) para análise estatística (the
original data were transformed to root of (x + 1) for statistical analysis); 2Médias seguidas
pela mesma letra não diferem pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade (means followed
by the same letter do not differ by Duncan test at 5% of probability).

LA Biasi et al.

encontrada em quantidades muito su-
periores às demais (Tabela 4). Não fo-
ram encontradas diferenças marcantes
na composição do óleo essencial devi-
do aos níveis de adubação estudados,
mas ocorreram mudanças na composi-
ção com relação à época de colheita e
origem do material destilado, de folhas
ou de flores. Na primeira colheita foi en-
contrado em média 90,4% de eugenol nas
folhas, enquanto na segunda colheita o
teor caiu para 65,4%, o que resultou no
aumento da quantidade dos demais com-
postos, principalmente alfa trans trans
farneseno, beta bisaboleno, beta
cariofileno, germacrene D e alfa selineno.
As flores também apresentaram varia-
ção na proporção dos compostos, sen-
do menor o teor de eugenol, em média
80,8% e maiores os teores de alfa trans
trans farneseno, beta bisaboleno, beta
cariofileno, germacrene D e alfa selineno
(Tabela 4). Os teores de eugenol obti-
dos no presente trabalho foram superi-
ores aos obtidos por Chaves et al.
(2002), que encontraram no máximo
47,29% de eugenol na colheita de outo-
no, valor que foi superior ao obtido no
inverno (33,23%). Também foram supe-
riores aos encontrados por Jirovetz et
al. (2003) para O. gratissimum cultivado
no sul da Índia, com 63,36% de eugenol.
Esses autores também encontraram
9,11% de (Z)-ß-ocimene, 8,84% de
germacrene D e 3,89% de ß-cariofileno.
Silva et al. (1999) ao analisarem a varia-
ção do teor de eugenol no óleo essen-

Tabela 4. Composição química em porcentagem do óleo essencial de folhas e flores de alfavaca quimiotipo eugenol em resposta a doses de
adubação orgânica em kg m² na primeira colheita de 21-23/03 e segunda colheita de 07/06/06 (chemical composition in percentage of essential
oil from leaves and flowers of basil chemiotype eugenol with organic fertilization levels kg m² at the first harvest from March 21st to 23 th and
second harvest at June 7th, 2006). Pinhais, UFPR, 2006.

Composto IR¹

1ª Colheita 2ª Colheita

Folha (kg m -2) Flor (kg m-2) Folha (kg m -2)

0 4 8 12 0 4 8 12 0 4 8 12

Eugenol 1359 90,50 90,44 90,26 90,53 81,22 86,14 76,40 79,56 62,12 72,92 65,71 61,01

Alfa trans trans farneseno 1503 3,85 3,93 4,13 3,92 8,35 5,61 11,04 9,25 15,08 9,89 13,84 12,84

Beta bisaboleno 1507 1,87 1,93 1,90 1,79 3,83 2,57 5,14 4,11 5,93 6,14 7,32 7,86

Beta cariofileno 1418 0,66 0,66 0,64 0,64 1,03 0,73 1,24 1,08 2,35 1,71 2,25 2,10

Germacrene D 1480 0,54 0,57 0,58 0,58 1,31 1,01 1,57 1,38 3,77 2,63 3,37 3,08

Alfa selineno 1494 0,17 0,18 0,18 0,17 0,33 0,27 0,31 0,30 0,94 0,69 0,91 0,74

Beta bourboneno 1382 0,05 0,05 0,04 0,04 0,06 0,04 0,07 0,06 0,14 0,11 0,14 0,13

Beta cubebeno 1386 0,04 0,03 0,03 0,04 0,09 0,07 0,11 0,09 0,37 0,28 0,35 0,26

Linalol 1099 0,14 0,16 0,15 0,18 0,58 0,58 0,54 0,51 0,37 0,65 0,63 0,50

Isoledeno 1374 0,06 0,06 0,06 0,07 0,16 0,11 0,21 0,16 0,61 0,43 0,58 0,50

Delta cadideno 1521 0,03 0,03 0,03 0,03 0,07 0,05 0,10 0,09 0,27 0,18 0,24 0,24
1Índice de retenção (Retention Index)
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cial de folhas de O. gratissimum ao lon-
go do dia, observaram ao meio dia o
maior rendimento, que atingiu 98%.

Conclui-se que a alfavaca-cravo res-
ponde pouco à adubação orgânica e o
pequeno aumento de biomassa não
corresponde a um aumento no rendimen-
to de óleo essencial. O teor de óleo es-
sencial e o teor de eugenol são maiores
nas folhas do que nas flores.
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A gérbera (Gerbera spp.) é uma planta
perene, herbácea, da Família

Asteraceae. O gênero compreende cer-
ca de trinta espécies distribuídas pela
África, Madagascar, Ásia tropical, e uma
espécie originada nos Andes do Peru,
América do Sul (Barroso, 1991). As cul-
tivares modernas da gérbera híbrida
(Gerbera hybrida Hort), são, na sua
maioria, originadas do cruzamento arti-
ficial entre G. jamesonii H. Bolus ex Hook
e G. viridifolia Schultz Bip. Híbridos es-

pontâneos destas duas espécies não
foram encontrados (Kloss et al., 2005;
Sane & Gowda, 2005).

A maioria dos programas de melho-
ramento genético é realizada por empre-
sas da Holanda, Dinamarca, França, Ale-
manha, Japão e Israel (Kloss et al., 2005),
com enfoque para gérbera de corte, não
sendo de conhecimento público os ma-
teriais genéticos e os métodos de me-
lhoramento utilizados na obtenção des-
tes híbridos, os quais seriam suposta-

mente diplóides (2n=50) (Reynoird et al.,
1993; Sane & Gowda, 2005).

A gérbera híbrida apresenta gran-
de variabilidade morfológica dos capí-
tulos, que são classificados comercial-
mente em simples, semidobrados e do-
brados. Além dos híbridos comerciais,
são encontradas em jardins residenciais,
gérberas de origem desconhecida, das
quais não se sabe o número de
cromossomos. Esta informação é impor-
tante para viabilizar cruzamentos com

CARDOSO RDL; GRANDO MF; BASSO SMS; SEGEREN MI; AUGUSTIN L; SUZIN M. 2009. Caracterização citogenética, viabilidade de pólen e
hibridação artificial em gérbera. Horticultura Brasileira 27: 040-044.
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RESUMO
Este trabalho foi conduzido com o objetivo de confirmar o núme-

ro de cromossomos em cultivares de Gerbera hybrida Hort., deter-
minar o número de cromossomos em acessos não comerciais de
Gerbera sp., avaliar a viabilidade de pólen e a possibilidade de cruza-
mentos entre cultivares e acessos não comerciais. Foram coletados
ápices de raízes e pólen de seis cultivares e de sete acessos não
comerciais. O material coletado foi corado com carmim acético a
45%. A contagem dos cromossomos foi realizada em células
metafásicas intactas e a estimativa de viabilidade de pólen realizada
por meio da contagem do número de grãos de pólen viáveis e não
viáveis. A possibilidade de cruzamento entre as cultivares e entre as
cultivares e acessos não comerciais foi avaliada por meio da hibridação
entre os genitores femininos, cv. Terra Fame e acesso A8, e masculi-
nos, cvs. Cariba e Azteca. Todos os acessos contiveram cinqüenta
cromossomos, indicando que a variação morfológica nos capítulos
(simples, semidobrado e dobrado) não é devida a mutações
cromossômicas numéricas ou a poliploidia. A viabilidade do pólen
variou de 87,67% a 99,27%. A formação de sementes foi de 4,46%
nos cruzamentos entre cultivares, e de 50% entre o A8 e as cultivares.
A compatibilidade genômica entre os acessos, a alta viabilidade do
pólen e o sucesso na obtenção de sementes entre acessos comercias e
não comerciais, revela a possibilidade de produção de híbridos com
novas combinações alélicas e transferência de caracteres desejáveis
dos acessos não comerciais para os comerciais.

Palavras-chave: Gerbera sp., citogenética, melhoramento de orna-
mentais, polinização.

ABSTRACT
Chromosome number, pollen viability and gerbera

hybridization

This work was conducted to confirm the chromosomes number
of Gerbera hybrida Hort. cultivars, to determine the chromosomes
number in the non commercial accessions of Gerbera sp., and to
estimate the pollen viability and the possibility of crossings among
different accessions. Root-tip and pollen were collected from six
cultivars and seven non commercial accessions. The collected material
was stained with acetic carmim at 45%. The chromosome counting
was performed in metafasic intact cells and the pollen viability
estimated by counting the number of viable and non viable pollen
grains. The crossing possibility among cultivars and among cultivars
and non commercial accessions was evaluated through the
hybridization between the feminine cv. Terra Fame and A8 and
masculine genitors, cvs. Cariba and Azteca. All accessions presented
fifty chromosomes, indicating that the morphological variation in the
capitulum (simple, semidouble and double) is not due to the
chromosome number mutation or polyploidy. The evaluated
accessions displayed high pollen viability, varying from 87.67% to
99.27. The seed formation was 4.46% in the crossings among cultivars,
and 50% among cultivar and non commercial accession of gerbera.
The genomic compatibility among the accessions, the high pollen
viability and the success in the seed formation among commercial
and non-commercial accessions, reveal the possibility of hybrid
production with new allelic combination and transference of desirable
traits from the non-commercial to the commercial accessions.

Keywords: Gerbera sp., cytogenetic, ornamental breeding,
pollination.

(Recebido para publicação em 27 de novembro de 2007; aceito em 27 de fevereiro de 2009)
(Received in November 27, 2007; accepted in February 27, 2009)
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cultivares, pois estes materiais podem
consistir fontes de variabilidade, princi-
palmente, para a obtenção de plantas
mais adaptadas às condições climáticas
regionais. Além disso, para se ter suces-
so nos cruzamentos é necessário ava-
liar a viabilidade do pólen e verificar a
compatibilidade do genoma em nível
cromossômico.

O número de cromossomos é uma
das informações mais utilizadas para a
caracterização de uma espécie e para a
determinação de estratégias a serem
empregadas no melhoramento genético.
Já, o estudo da viabilidade de pólen per-
mite evidenciar a potencialidade
reprodutora masculina contribuindo
para o planejamento do melhoramento
(Souza et al., 2004). Em gérbera, não fo-
ram encontrados trabalhos relacionados
à viabilidade de pólen, mas há estudos
relacionados à taxonomia (Wodehouse,
1929), morfologia (Lin et al., 2005) e de-
senvolvimento da exina em G. jamesonii
(Southworth, 1983). Apesar de a cultura
da gérbera ser conhecida mundialmente
pelo amplo número de cultivares dispo-
níveis no mercado, há reduzidas infor-
mações sobre a espécie, suas técnicas
de cultivo e adubação (Ludwig et al.,
2008).

Objetivou-se neste trabalho confir-
mar o número de cromossomos em
gérbera híbrida, determinar o número de
cromossomos em acessos não comer-
ciais, avaliar a taxa de viabilidade do pó-
len e a possibilidade de cruzamentos
entre cultivares e acessos não comer-
ciais mediante a hibridação artificial.

MATERIAL E MÉTODOS

Para análise cromossômica e da via-
bilidade do pólen foram utilizados treze
acessos de gérbera, incluindo seis culti-
vares e sete acessos não comerciais
coletados em jardins do Rio Grande do
Sul e Espírito Santo (Tabela 1). Os clones
das cultivares foram cedidos pela em-
presa Proclone Comércio de Mudas e
Matrizes–ME. Junto ao Herbário da
Universidade de Passo Fundo (RSPF)
estão registrados os acessos A7 (RSPF-
11.315), A8 (RSPF-11.316), A9 (RSPF-
11.325), A10 (RSPF-11.326), A11 (RSPF-
11.327), A12 (RSPF-11.318) e A13 (RSPF-
11.317).

As plantas foram cultivadas em va-
sos de polietileno com diâmetro de 25
cm e capacidade para cinco litros de
substrato, sendo este composto por uma
mistura de Rendimax Floreira
(turfa+vermiculita) e casca de arroz car-
bonizada, em igual proporção. Esse
substrato conteve densidade de 345 g,
70% de porosidade, pH 6,4 e
condutividade elétrica de 0,66 mS. O ex-
perimento foi implementado em Passo
Fundo, entre outubro/05 e abril/06. O
clima da região é subtropical úmido (Cfa),
segundo Köppen (Moreno, 1961). As
temperaturas médias ocorridas durante
o período experimental e registradas no
interior do ambiente de cultivo, bem
como as normais regionais, estão conti-
das na Figura 1. O cultivo das plantas
ocorreu em ambiente semi-protegido,
constituído por uma cobertura
impermeável (filme de polietileno de bai-
xa densidade leitoso, de 0,15 mm de es-
pessura) e nas laterais, malha de
sombreamento a 50% fixa, com cortinas
móveis de plástico transparente, a qual
permitia uma média de transmitância de
radiação solar global de 30%. As plan-
tas foram mantidas sem restrição hídrica,
mediante irrigação manual, com auxílio
de regador. Foram aplicados fertilizan-
tes líquidos, semanalmente, alternando
duas soluções; solução A, contendo 0,8
g L-1 de nitrato de cálcio, 0,4 g L-1 de
nitrato de amônia, 0,01 g L-1 de Tenso
Ferro e 0,001 g L-1 de Bórax; e solução B,
contendo 0,7 g L-1 de nitrato de potás-
sio, 0,6 g L-1 de sulfato de magnésio, 0,15
g L-1 de MAP e 0,01 g L-1 de Tenso
Cocktail (Guiseline, 2002).

Durante o experimento, foram apli-
cadas soluções de fungicida
(tebuconazole a 0,5 mL L-1) para o con-
trole de oídio (Erysiphe sp.), acaricida
(abamectin a 0,25 mL L-1) para controle
do ácaro rajado (Tetranychus sp.) e in-
seticida (parathion methyl a 0,7 mL L-1)
para controle do pulgão e tripes
(Frankliniella sp.).

As análises de viabilidade de pólen
e contagem do número de cromossomos
foram realizadas no laboratório da Uni-
versidade de Passo Fundo. Para deter-
minar o número de cromossomos foram
utilizadas três repetições para os aces-
sos comerciais e duas para os acessos
não comerciais. Cada repetição consti-

tuiu-se de um vaso, com um clone da
planta-mãe. Ápices de raízes foram
coletados de cada uma das repetições e
pré-tratados com gelo por 24 h, fixados
em uma mistura de álcool etanol e ácido
acético (3:1 v/v) por 24 h, seguindo da
hidrólise com HCl a 1N a 60°C por 13
minutos e coloração com carmim acético
a 45%. Foram preparadas três lâminas
para cada acesso e avaliadas dez célu-
las metafásicas com núcleo intacto por
lâmina, totalizando trinta células avalia-
das por acesso. As análises foram reali-
zadas em microscópio óptico com au-
mento de 1000X, e as metáfases
registradas no computador, por meio do
“software” PixelView, com aumento de
1000X.

Para a estimativa da viabilidade de
pólen foi coletado pólen de quatro capí-
tulos de cada acesso durante a antese.
A coloração dos grãos de pólen foi rea-
lizada com carmim acético a 45%, com
posterior observação em microscópio
óptico. Foram preparadas quatro lâmi-
nas por acesso, avaliando-se 1.000 grãos
de pólen por lâmina, totalizando 4.000
grãos de pólen por acesso. Considerou-
se como pólen viável aquele com tama-
nho visivelmente normal, protoplasma
corado e com exina intacta. Os dados
obtidos foram submetidos à análise de
variância, e as médias comparadas pelo
teste de Tukey a 5%.

Após a obtenção dos dados referen-
tes ao número de cromossomos e viabi-
lidade de pólen, foram realizados os cru-
zamentos, entre maio e junho/07. As tem-
peraturas médias obtidas nestes meses
no interior do ambiente semi-protegido
foram respectivamente de 17,5 e 18,8ºC.
Foram utilizados como genitores femini-
nos dois acessos de capítulo simples
(cv. Terra Fame e o A8), ambos cruzados
com duas cultivares (cv. Cariba e cv.
Azteca), utilizadas como genitores mas-
culinos. Foram polinizados quatro capí-
tulos de cada um dos genitores femini-
nos. A escolha dos genitores masculi-
nos foi feita em função de, visualmente,
serem os de maior produção de pólen,
comparado com os demais acessos, e
por terem apresentado alta viabilidade
do mesmo. Já os genitores femininos,
ambos com capítulos simples, foram se-
lecionados em virtude da facilidade de
manuseio e observação da receptividade
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do estigma, o que é dificultado em capí-
tulos semidobrados e dobrado devido à
sobreposição do lábio externo da corola
das flores que encobrem os estigmas.
Em estudo anterior, a cv. Terra Fame e o
A8 não apresentaram indícios de
geitonogamia no capítulo e apomixia,

não sendo necessária a emasculação
(Cardoso, 2007). Antes de realizar os cru-
zamentos, quatro capítulos seleciona-
dos da cv. Terra Fame e do acesso A8
foram protegidos com papel manteiga,
para evitar fecundação cruzada. A
hibridação foi realizada na ocasião em

que os estigmas estavam receptivos, si-
nalizada pelos seus ramos abertos. O
pólen foi levado ao estigma do genitor
feminino com auxílio de pincel. A
polinização foi realizada entre as 13 e 14
h, momento em que há a maior liberação
de pólen (Souza et al., 2005) e repetida
em três dias consecutivos conforme re-
comendações de Kloss et al. (2004). Este
procedimento visa maximizar a produção
de sementes devido ao desenvolvimen-
to centrípeto do capítulo de gérbera. A
polinização foi realizada somente nas flo-
res da periferia do capítulo, em virtude
das flores do disco serem hermafroditas
não funcionais na cv. Terra Fame (Car-
doso, 2007) e pelo fato destas flores apre-
sentarem desenvolvimento mais tardio.

Após a polinização, os capítulos per-
maneceram protegidos com papel man-
teiga, sendo colhidos após trinta dias,
para avaliação da formação e número de
sementes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Todos os acessos avaliados conti-
veram cinqüenta cromossomos, indican-
do que a variação morfológica nos capí-
tulos (simples, semidobrado e dobrado)
não é devida a mutações cromossômicas
numéricas ou poliploidia (Figura 2).
Kloss et al. (2004), ao estudarem a he-
rança dos genes que determinam o tipo
de capítulo em gérbera, constataram que
existe dominância incompleta e que
gérberas homozigotas dominantes para
este gene apresentaram capítulos dobra-
dos; as heterozigotas, capítulos
semidobrados e as homozigotas
recessivas, capítulos simples.

A porcentagem média de viabilidade
do pólen foi de 97,09%, apresentando
variação entre os acessos (p<0,05). O
acesso A11 conteve a menor freqüência
de pólen viável (Tabela 1). A Figura 3
mostra grãos de pólen viáveis e não viá-
veis observados neste estudo. A pro-
dução de pólen foi menor nos capítulos
dobrados, sendo necessário abrir as
anteras para realizar a coleta dos grãos
de pólen, o que não foi necessário nos
capítulos simples e semidobrados. Nes-
tes tipos de capítulo, os grãos de pólen
foram liberados pelo processo de “êm-
bolo” descrito por Cassini (1826-1834),
facilitando a coleta com pincel. De acor-

Figura 2. Aspecto dos capítulos de gérbera e das células para contagem de cromossomos: A)
cromossomos da cultivar Amazone;  B) Cariba; C) Pink Elegance; D) Acesso não comercial
A13; E) A7 e F) A11. Aumento das células 1000x (aspect of gerbera capitulum and cells for
chromossomes counting: A) chromosome of Amazone cultivar; B) Cariba; C) Pink Elegance;
D) non commercial accession A13; E) A7 and F) A11. Cell Enlargment 1000x). Passo Fundo,
UPF, 2005-2006.

RDL Cardoso et al.

Figura 1. Temperaturas médias externas (TME), internas (TMI) ocorridas durante o período
experimental e as normais regionais (TN) (outside and inside temperature average during the
experimental period and the regional normal temperature). Passo Fundo, UPF, 2005-2006.
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do com Kloss et al. (2004), as flores do
disco de capítulos simples normalmente
produzem mais pólen que as flores do
disco de capítulos semidobrados e do-
brados.

A cv. Pink Elegance e o A11 exibiram
anteras rosada e marrom claro na antese.
Segundo Kloss et al. (2004), a colora-
ção marrom e cinza observada em anteras
de capítulos dobrados indica a deterio-
ração das mesmas, que é ocasionada
pelo acondicionamento comprimido das
flores do disco neste tipo de capítulo, o
que resulta na esterilidade, ausência ou
baixa produção de grãos de pólen. Já,
para os capítulos simples e
semidobrados, as anteras revelaram co-
loração amarela, que está em consonân-
cia com a variação observada por Kloss
et al. (2004) para anteras de gérberas com
capítulo simples a qual variou de amare-
lo a alaranjado. O acesso A12 (capítulo
dobrado) expressou anteras amarelas.

Durante os cruzamentos observou-
se que após a polinização os estigmas
tornaram-se escuros e em alguns dias a
corola murchou, se desprendendo do
receptáculo floral. Isso, geralmente, é
indício de que houve a fertilização e que
pode haver sucesso nos cruzamentos.

A freqüência e o número de semen-
tes formadas nos cruzamentos estão
apresentados na Tabela 2. Em duas re-
petições dos cruzamentos entre acessos
comerciais e entre acessos comerciais e
não comerciais não ocorreu formação de
sementes. Esta ausência de formação de
sementes deveu-se à ocorrência de fun-
gos saprofíticos (Botrytis sp.), que sur-
giram durante a senescência dos capí-
tulos. Em decorrência, estas quatro re-
petições foram excluídas para evitar in-
consistência dos resultados. No cruza-

mento da cv. Terra Fame com Cariba e
Azteca, a formação de sementes foi de
4,46% e no cruzamento do acesso A8 x
Cariba e A8 x Azteca, a freqüência foi de

Figura 3. Viabilidade dos grãos de pólen. A) Pólens viáveis (aumento de 100x), B) Pólens viáveis corados e pólen não viável (aumento de 400x), C)
Pólen viável e D) Pólen não viável (aumento de 1000x) (viability of pollen grains. A) Viable pollen (enlargment of 100x), B) Viable pollen stained and
non viable pollen, (enlargment of 400x), C) Viable pollen and D) Non viable pollen (enlargment 1000x)). Passo Fundo, UPF, 2005-2006.

Tabela 1. Freqüência de pólen viável em cultivares (Gerbera hybrida Hort.) e acessos não
comerciais (Gerbera sp.) de gérbera (viable pollen frequency in cultivar and non commercial
accessions of gerbera). Passo Fundo, UPF, 2005-2006.

Acessos Origem

Classificação
comercial do
tipo de
capítulo

Coloração
Viabilidade

de pólen (%)

cv. Cariba comercial semidobrado vermelho 98,775 a

cv. Amazone comercial simples amarelo-alaranjado 96,825 a

cv. Pink
Elegance

comercial dobrado rosa claro 98,200 a

cv. Terra Fame comercial simples amarelo 98,350 a

cv. Azteca comercial simples vermelho 97,175 a

cv. Tennessee comercial simples salmão 99,275 a

A7 Vila Velha - ES semidobrado amarelo 98,450 a

A8 Vila Velha - ES simples rosa 96,050 a

A9 Casca - RS simples rosa 97,925 a

A10 Passo Fundo - RS simples rosa 96,875 a

A11 Casca - RS dobrado salmão-avermelhado 87,675 b

A12 Passo Fundo - RS dobrado branco 97,725 a

A13 Vila Velha - ES simples salmão 98,825 a

Médias seguidas de mesma letra não diferem pelo teste Tukey em 5% de probabilidade
(means followed by the same letter did not differ by Tukey’ test at 5% of probability).

Tabela 2. Número de flores (NF), número de sementes (NS) e freqüência de formação de
sementes obtidas de cruzamentos entre acessos de gérbera (number of flowers (NF), number
of seeds (NS) and frequency of seed formation obtained by crossing between gerbera
accessions). Passo Fundo, UPF, 2005-2006.

Cruzamento
NF (flor do raio +

trans)*
NS F (NS/NF) 100

Terra Fame x Cariba 92 + 48 = 140 1 0,71%

Terra Fame x Azteca 101 + 50 = 151 12 7,94%

Total 291 13 4,46%

A8 x Cariba 63 + 37 = 100 62 62,%

A8 x Azteca 62 + 34 = 96 36 37,5%

Total 196 98 50,%

* Ambas as flores são femininas, as do raio localizadas no raio externo do capítulo, enquanto
que as trans localizam-se no raio interno do capítulo.

50% (Tabela 2). A produção de semen-
tes nos cruzamentos revela que as flo-
res femininas eram férteis e que os aces-
sos eram compatíveis, demonstrando a
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possibilidade de cruzar híbridos comer-
ciais com acessos não comerciais. Por
sua vez, a baixa freqüência de formação
de sementes no cruzamento entre as
cultivares comerciais indica a existência
de algum tipo de incompatibilidade de-
vido, provavelmente, ao alto grau de
parentesco entre genitores. Cardoso
(2007) estudou a divergência genética
entre cultivares de gérbera e verificou
alto grau de similaridade entre as culti-
vares Terra Fame, Cariba e Azteca. A di-
ficuldade na obtenção de sementes po-
deria em parte, explicar o elevado custo
das sementes de gérbera híbrida no mer-
cado.

A auto-incompatibilidade é um me-
canismo bastante comum em
angiospermas, impondo barreiras fisio-
lógicas entre a polinização e fertilização
(Ascher, 1976) o que induz à alogamia.
Na família Asteraceae, o girassol
(Helianthus sp.) mostra variação quan-
to a esse aspecto, em que a auto-incom-
patibilidade varia de completa a ausen-
te. São relatados problemas com
endogamia em gérbera híbrida, pois a
autofecundação reduz seu rendimento
(Huang et al., 1995), ocasiona degene-
ração da progênie, malformações e este-
rilidade (Miyoshi & Asakura, 1996).

Outro fator observado, que pode ter
contribuído para a baixa formação de
sementes nos acessos comerciais, e que
merece futuros estudos, foi a condição
do escapo floral. Esse caule revelou co-
loração amarelo-escura e textura seca,
denotando ocorrência de problemas na
translocação de água e nutrientes, o que
pode ter comprometido a formação das
sementes, pois nos cruzamentos entre
os acessos não comerciais e comerciais,
onde houve formação de sementes, o
escapo permaneceu verde.

Desta forma, sugere-se a realização
de cruzamentos em maior escala (ou uti-
lizando maior número de acessos e cul-
tivares) para verificar a percentagem de
sementes e a variabilidade para este
caractere. Além disso, é importante ava-

liar a possibilidade de formação de se-
mentes nas flores do disco naqueles
acessos que possuem essas flores
hermafroditas férteis (com óvulos), uti-
lizando os acessos não comerciais como
genitores femininos.

A compatibilidade genômica entre os
acessos (2n=50), a alta fertilidade do
pólen e o sucesso na obtenção de se-
mentes entre acessos comercias e não
comerciais, e também entre acessos co-
merciais, revela a possibilidade de pro-
dução de híbridos com novas combina-
ções alélicas e transferência de
caracteres desejáveis dos acessos não
comerciais para os comerciais.
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A floricultura é um setor altamente
competitivo que exige a utilização

de tecnologia avançada, profundo co-
nhecimento técnico do produtor e um
sistema eficiente de distribuição e de
comercialização (Matsunaga, 1995; Rich,
2003). A baixa demanda em área e o cur-
to ciclo de produção de algumas cultu-
ras tornam-se vantagens na floricultura
pois permitem giro rápido do capital
(Motos, 2000).

REGO JL; VIANA TVA; AZEVEDO BM; ARAÚJO WF; FURLAN RA; BASTOS FGC. 2009. Produtividade de crisântemo em função de níveis de
irrigação. Horticultura Brasileira 27: 045-048.
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O mercado mundial de flores e plan-
tas ornamentais está em plena expansão
e tem como principal exportador a
Holanda, seguida pela Colômbia e Itália.
O Brasil tem tido uma participação cres-
cente, mas ainda pouco expressiva no
segmento mundial (Olivetti et al., 1994;
Salagnac, 2003). Atualmente, o mercado
nacional se expande em cerca de 20% ao
ano, tendo como principal produtor o
estado de São Paulo, com cerca de 70%

da produção nacional. A produção está
voltada basicamente para o mercado in-
terno (São José, 2003). De acordo com a
SEAGRI (2002), o agronegócio da flori-
cultura no estado do Ceará tem sofrido,
nos últimos anos, uma verdadeira revo-
lução. Localizado em uma região geo-
graficamente privilegiada em relação aos
principais países importadores e
possuindo condições edafoclimáticas
próprias para a produção programada de

RESUMO
O crisântemo (Dendranthema grandiflora, Tzevelev.) é uma das

principais flores comercializadas no Brasil e no mundo. Apesar de
sua importância, no Brasil o manejo da irrigação em crisântemo é
caracterizado pelo empirismo, necessitando-se de maiores estudos
quanto ao uso de água pela cultura. Este trabalho teve como objetivo
estudar os efeitos de níveis de irrigação sobre o crisântemo cultivado
em ambiente protegido. O experimento foi conduzido, de 06/08-27/
10/03, na Fazenda Venezuela, no município de Guaramiranga-CE, em
ambiente protegido de 9 x 30 m. O delineamento experimental foi
blocos ao acaso, com quatro tratamentos (níveis de irrigação corres-
pondentes a 50; 75; 100 e 125% da evaporação no tanque classe “A”,
ECA), e quatro repetições, totalizando dezesseis parcelas. O ciclo da
cultura foi de 82 dias e as lâminas totais aplicadas foram: 192,2;
246,4; 300,9 e 355,4 mm para os tratamentos 50, 75, 100 e 125% da
ECA, respectivamente. Não houve diferença significativa para nú-
mero de hastes por pacote e de pacotes por m2 e, tampouco, para
produtividade (Tabela 1). Entre tratamentos, o número de hastes por
pacote variou de 21 (75, 100 e 125% ECA) a 22 (50% ECA), o
número de pacotes por m2, entre 3,63 (100% ECA) e 4,28 (75%
ECA) e, a produtividade, entre 3,94 (125% ECA) e 4,36 kg m-2 (75%
ECA). À medida que se aumentou a lâmina d’água, diminuiu-se linear-
mente a eficiência do uso da água. A irrigação utilizando-se lâmina de
água correspondente a 125% da ECA apresentou significativamente
a menor eficiência no uso da água (0,0107 pacotes m-2 mm-1), enquan-
to os tratamentos em que a irrigação correspondeu a 50 e 75% da
ECA foram os mais eficientes (0,0210 e 0,0174 pacotes m-2 mm-1,
respectivamente).

Palavras-chave: Dendranthema grandiflora, manejo da irrigação,
ambiente protegido, floricultura.

ABSTRACT
Chrysanthemum yield as affected by various irrigation

depths

Chrysanthemum (Dendranthema grandiflora, Tzevelev.) is one
of the most important flowers traded both in Brazil and in the world.
In spite of that, chrysanthemum irrigation management in Brazil is
characterized by empiricism, therefore deeper studies related to the
plant water use are needed. This work aimed to study the effects of
irrigation depths on chrysanthemum grown in protected cultivation.
The experiment was conducted from August 6 to the October 27 of
2003, in Guaramiranga, Ceará State, Brazil, under a 9 x 30 m protected
cultivation structure. The experimental design was completely
randomized blocks, with four treatments (irrigation depths
corresponding to 50; 75; 100, and 125% of the evaporation of the
class “A” evaporation pan, ECA), and four replications. The crop
cycle lasted for 82 days and the total water amounts applied were:
192.2; 246.4; 300.9, and 355.4 mm for the 50, 75, 100 and 125% of
ECA treatments, respectively. No significant differences were found
in the number of stems per pack, in packages per m2, and even in
productivity (Table 1). Among treatments, the number of stems per
package varied from 21 (75, 100 e 125% ECA) to 22 (50% ECA), the
number of packages per m2 from 3,63 (100% ECA) to 4,28 (75%
ECA), and the productivity from 3,94 (125% ECA) to 4,36 kg m-2

(75% ECA). As the amount of water used increased, the efficiency of
water use decreased. Irrigation using the water amount corresponding
to 125% of ECA presented the lowest (significant) water use efficiency
(0,0107 pacotes m-2 mm-1), while treatments with irrigation
corresponding to 50 and 75% of ECA were the most efficient ones
(0,0210 e 0,0174 packages m-2 mm-1, respectively).

Keywords: Dendranthema grandiflora, irrigation management,
protected cultivation, floriculture.
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flores e plantas ornamentais, o Ceará se
destaca no cenário nacional como um
dos principais pólos de expansão da flo-
ricultura, graças aos grandes projetos
que o governo estadual está implantan-
do, com ênfase nos cultivos de rosas e
crisântemos.

Segundo Olivetti et al. (1994),
Giacoboni (1996) e Gruszynski (2001), o
crisântemo é uma das principais flores
comercializadas no Brasil e no mundo. É
uma flor de origem subtropical, que apre-
senta como principal exigência climática
períodos de dias curtos (09-11 h) antes
e durante a sua floração. É uma planta
de ciclo curto e apresenta grande varie-
dade de formas e cores, podendo ser
mantida em diferentes condições de cul-
tivo, ambiente protegido ou a céu aber-
to, e podendo ser utilizada tanto como
flor de vaso, quanto de corte e jardim.

O manejo da irrigação na cultura do
crisântemo é caracterizado pelo
empirismo, muitas vezes com aplicação
excessiva ou deficitária de água
(Guidolin, 1995; Pereira et al., 2003). Um
dos fatores que determina a falta de um
manejo hídrico adequado por parte dos
produtores é o elevado custo dos
equipamentos para medições e/ou esti-
mativas das necessidades hídricas da cul-
tura (Furlan et al., 1997). Outro fator pode
ser a inexistência de informações técni-
cas em relação a essa cultura, por ser re-
cente no país, em comparação com ou-
tras já tradicionais. No momento, estão
disponíveis para as condições brasilei-
ras apenas as técnicas básicas de plantio
de crisântemo (espaçamento, adubação,
combate a pragas e doenças), necessi-
tando-se de maiores estudos quanto ao
manejo de irrigação (Fernandes, 1996;
Silveira & Minami, 1999).

No estado do Ceará, a pesquisa com
crisântemo ainda é incipiente, tanto em
aspectos relacionados ao consumo
hídrico como à condução do cultivo
(SEAGRI, 2002). Ressalta-se ainda que,
mesmo cultivado em pequenas áreas, o
consumo hídrico da cultura do crisânte-
mo pode contribuir, quando
superdimensionado, para reduzir ainda
mais as nossas escassas fontes hídricas,
necessitando-se assim de um apurado
dimensionamento (Farias & Saad, 2003).

A partir das considerações feitas
anteriormente, este trabalho teve por

objetivo estudar os efeitos de níveis de
irrigação sobre o crisântemo, cultivado
em ambiente protegido.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na Fa-
zenda Venezuela, município de
Guaramiranga (CE) (04º15’48"S,
38º55’59"W, 880 m). Segundo a classifi-
cação climática de Köppen, o clima é do
tipo Am, clima de montanha, tropical
chuvoso, característico de áreas eleva-
das. Guaramiranga apresenta precipita-
ção média anual de 1.674,2 mm, tempera-
tura média anual de 20,5ºC, média das
mínimas igual a 17,8ºC e, das máximas,
igual a 25,1ºC (período 1961-1990:
INMET). O solo da área foi classificado
como LUVISSOLO, textura franco argilo-
arenosa.

Utilizou-se na pesquisa plantas de
crisântemo (Dendranthema grandiflora
Tzevelev), cultivar Calábria. O experi-
mento foi instalado em ambiente prote-
gido com 9 m de largura, 30 m de compri-
mento e 3 m de pé direito, estrutura de
madeira, aberta nas laterais e com co-
bertura transparente de polietileno de
baixa densidade (PEBD). A área experi-
mental foi composta por seis canteiros,
tendo cada um 1,2 m de largura, 29,4 m
de comprimento e 0,3 m de altura. Os
quatro canteiros centrais foram dividi-
dos, cada um, em bordaduras (nos ex-
tremos e entre as parcelas) e em quatro
parcelas úteis (uma por tratamento) com
1,2 m de largura, 4,9 m de comprimento e
0,3 m de altura, totalizando 16 parcelas
de 5,88 m2 cada. Os dois canteiros exter-
nos foram considerados como
bordaduras.

Por recomendação baseada na análi-
se de solo, não foi necessária a realiza-
ção da adubação pré-plantio. A aduba-
ção de cobertura foi determinada tam-
bém pela análise do solo e aplicada a
cada dois dias, por fertirrigação, na fase
de estabelecimento da cultura. Após esta
fase, fertirrigou-se uma vez por semana.
As mudas de crisântemo foram forma-
das em bandejas, a partir de pequenas
estacas, utilizando-se palha de arroz car-
bonizada como substrato. O transplan-
te das mudas enraizadas para os cantei-
ros no ambiente protegido foi realizado
doze dias após a fixação das mesmas na

bandeja. O plantio foi realizado utilizando
telas de condução ou tutoramento das
plantas. As telas apresentavam uma ma-
lha de 0,15 x 0,15 m. O sistema utilizado foi
de haste única, utilizando-se duas mudas
por vão da tela de tutoramento, totalizando
aproximadamente 100 mudas m-2. Para fa-
cilitar a marcação, a tela foi colocada rente
ao solo no momento do plantio, sendo le-
vantada progressivamente à medida que
os crisântemos cresceram.

Para favorecer o crescimento
vegetativo da cultura, utilizou-se ilumi-
nação artificial com 18 lâmpadas
incandescentes de 100 W, instaladas a
1,8 m de altura e espaçadas de 1,6 x 1,8
m. Estas foram ligadas no período no-
turno, alternando intervalos de luz e de
escuro, interrompendo o período escu-
ro. Esta operação foi feita diariamente
até o 21o dia após o transplante (DAT).
Após este período, eliminou-se a ilumi-
nação artificial para induzir a floração. A
partir do 52º DAT foi feita a retirada do
botão apical (pinch) para favorecer o
desenvolvimento dos botões laterais.

Nos dois primeiros dias após o trans-
plante foi feita apenas irrigação, utilizan-
do microaspersores do tipo invertido,
com 0,070 m3 h-1 (70 L h-1) de vazão e
pressão de serviço de 200 kPa. Após o
3º DAT foram feitas nebulização, irriga-
ção e fertirrigação. Um sistema de
nebulizadores suspenso acima das plan-
tas foi utilizado para aumentar a umida-
de dentro da estufa. A irrigação e a
fertirrigação foram feitas com um siste-
ma de gotejamento do tipo fita
gotejadora, com aberturas a cada 0,1 m
(0,4 L h-1) e pressão de serviço de 100
kPa. As fitas gotejadoras foram espaça-
das de 0,2 m entre si, em seis fitas por
canteiro. A necessidade de água da cul-
tura foi estimada a partir da evaporação
medida em um tanque classe “A” (ECA),
instalado dentro do ambiente protegi-
do, no centro da área experimental.

Na fase de estabelecimento da cul-
tura (1 a 23 DAT) foram feitas apenas
fertirrigações a cada dois dias, de acor-
do com a recomendação da análise do
solo. A partir do 24º DAT as irrigações
diárias (exceto quando havia
fertirrigação) foram diferenciadas por tra-
tamento de acordo com a evaporação
de água no tanque Classe “A” e o está-
dio de desenvolvimento da cultura. A

JL Rego et al.



47Hortic. bras., v. 27, n. 1, jan.-mar. 2009

fertirrigação passou a ser aplicadas uma
vez por semana, possibilitando neste dia
a reposição integral da evaporação do
tanque classe “A” sem distinção de tra-
tamento.

O tempo da irrigação em horas (T-)
foi estimado por meio da equação 01:

, onde:

L
i
 = lâmina de água a ser aplicada no

tratamento i; Kp = coeficiente do tan-
que, considerou-se 1,0 (tratamentos pré-
definidos); Kc =  coeficiente da cultura
(variável com a fase fisiológica); E

L
 =

espaçamento entre linhas de irrigação
(0,2 m); E

G
 = espaçamento entre

gotejadores (0,10 m); E
i
 = eficiência de

irrigação, adimensional, sendo conside-
rada igual a 0,8; q

g
 = vazão do gotejador

(0,004 m3 h-1).
Com o objetivo de avaliar os efeitos

do manejo da irrigação na cultura do cri-
sântemo foram aplicados quatro níveis
de irrigação em função da evaporação
do Tanque Classe “A” (50, 75, 100 e
125% ECA). Para facilitar o manejo da
irrigação, seu tempo foi transformado em
volume, de acordo com as equações a
seguir:

, onde:

V
i
 = volume da irrigação por m2, em

litros, no tratamento i; Q = vazão do sis-
tema em L h-1 (20 L h-1); T

i
 = tempo de

irrigação, em horas, do tratamento i.
, onde:

Vt
i
 = volume total da irrigação, em

litros, no tratamento i; V
i
 = volume da

irrigação em mm, no tratamento i; A
i
 =

área do tratamento i, em m2.

A umidade do solo foi acompanhada
por meio de tensiômetros com coluna
de mercúrio, instalados a 15 cm de pro-
fundidade no tratamento controle (100%
ECA). O potencial mátrico crítico utiliza-
do para a cultura foi de 20 kPa.

As plantas daninhas foram contro-
ladas com a aplicação de herbicidas
(acifluorfen) no pré-plantio e, posterior-
mente, pelo controle manual nos cantei-
ros. O controle de pragas e doenças foi
feito com pulverizações preventivas.

O delineamento estatístico utilizado
foi blocos casualizados, com quatro tra-
tamentos (níveis de irrigação) e quatro
repetições. A aplicação de água em ní-

veis diferenciados, após o 24° DAT, foi
controlada com o auxílio de um
hidrômetro, instalado na linha principal
de irrigação para monitorar o volume de
água aplicado em cada tratamento. Cada
linha lateral possuía um registro e, a par-
tir desses registros, foi realizada a dife-
renciação dos tratamentos.

A colheita foi realizada 82 DAT, quan-
do as plantas apresentavam a maioria
das inflorescências abertas. Em segui-
da, foram feitas as coletas dos dados
referentes a número de hastes por paco-
te, número de pacotes por área e produ-
tividade, em kg m-2.

A apresentação comercial do crisân-
temo está dividida em três categorias:
embalagem individual (pacotes) padrão
10, 12 (crisântemo Standard) ou 20 has-
tes (IBRAFLOR, 2000; Gruszynsky,
2001). O que determina a quantidade de
hastes por pacote é o peso do pacote e,
no estado do Ceará, os pacotes estão
sendo vendidos com 1 kg ou o mínimo
de 20 hastes (SEAGRI, 2002).

A eficiência do uso da água ( )
foi determinada pelo quociente obtido
entre a produtividade da cultura (Y), em
pacotes por m2, e a lâmina total de água
aplicada durante o ciclo da cultura (I),
em mm, de acordo com a equação:

Os dados foram submetidos à análise
de variância. Posteriormente, quando sig-
nificativos pelo teste F, foram submeti-
dos à análise de regressão. Também, fo-
ram feitas comparações de média utilizan-
do o teste de Tukey. Esses estudos esta-

tísticos foram realizados com o auxílio de
planilhas do Excel e utilizando o sistema
SISVAR versão 4.6 (Ferreira, 2003).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As lâminas de irrigação aplicadas du-
rante todo o ciclo da cultura (82 dias) fo-
ram de 192,2; 246,4; 300,9 e 355,4 mm para
os tratamentos 50; 75; 100 e 125% da eva-
poração do tanque classe “A” (ECA),
respectivamente. Havendo uma diferen-
ça entre a maior e a menor lâmina de irri-
gação de 163,2 mm. Os resultados asse-
melham-se aos obtidos por Wrege (1995),
que observou um ciclo de 90 dias para a
cultura do crisântemo, consumindo, ao
longo do ciclo, 296,4 mm de água, valor
bem próximo da lâmina aplicada neste tra-
balho no tratamento 100% da ECA.

Não houve diferença significativa
para número de hastes por pacote e de
pacotes por m2 e, tampouco, para pro-
dutividade (Tabela 1). Entre tratamentos,
o número de hastes por pacote variou
de 21 (75, 100, 125% ECA) a 22 (50%
ECA), o número de pacotes por m2, en-
tre 3,63 (100% ECA) e 4,28 (75% ECA) e,
a produtividade, entre 3,94 (125% ECA)
e 4,36 kg m-2 (75% ECA). A produção
por área na mesma estufa, em ciclos an-
teriores (segundo dados da Fazenda
Venezuela) foi de 2,91; 2,87; 2,60 paco-
tes m-2. Comparando-se esses resulta-
dos aos obtidos neste trabalho, verifi-
ca-se que, com o manejo da irrigação na
cultura do crisântemo de acordo com a
evaporação medida no tanque classe
“A”, ocorreu um aumento no número de
pacotes por m2 e, conseqüentemente, na
produtividade. Valores para produtivi-

Tabela 1. Número de hastes por pacote e de pacotes por m2, produtividade e eficiência do
uso de água em crisântemo de acordo com o nível de irrigação (number of stems per pack and
of packs per m2, productivity and efficiency of water use in Chrysanthemum according to
irrigaction level). Fortaleza, UFC, 2003.

Tratamento
N° de hastes
por pacote

N° de pacotes
por m²

Produtividade
(kg m-2)

Ef H
2
O (pacotes

m-2 mm-1)

50% ECA 22,a¹ 4,03a 4,17a 0,0210 a

75% ECA 21,a 4,28a 4,36a 0,0174 ab

100% ECA 21,a 3,63a 3,96a 0,0121 b

125% ECA 21,a 3,80a 3,94a 0,0107 c

CV (%) 6,32 18,45 19,23 17,56

DMS 4,69 1,61 1,48 0,0053
1Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem estatisticamente entre si, teste de
Tukey, p<0,05 (means followed by the same letter in the column did not differ significantly
from each other, Tukey test, p<0.05).

Produtividade de crisântemo em função de níveis de irrigação
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dade próximos aos obtidos neste expe-
rimento foram relatados por Olivetti et
al. (1994), Fernandes (1996), Giacoboni
(1996), Furlan et al. (1997), Silveira &
Minami (1999), Motos (2000), Farias &
Saad (2003), Pereira et al. (2003) e Rich
(2003). Também no cultivo de rosas, o
manejo da irrigação resultou em incre-
mento de produtividade, neste caso para
lâmina de água correspondente a 125%
ECA (Casarini, 2000).

Como a alteração na lâmina de água
não impactou significativamente os
parâmetros utilizados para medir a pro-
dutividade, observou-se,
consequentemente, diferença significa-
tiva entre tratamentos para a eficiência
do uso da água (Tabela 1). A irrigação
utilizando-se lâmina de água correspon-
dente a 125% da ECA apresentou signi-
ficativamente a menor eficiência no uso
da água (0,0107 pacotes m-2 mm-1), en-
quanto os tratamentos em que a irriga-
ção correspondeu a 50 e 75% da ECA
foram os mais eficientes (0,0210 e 0,0174
pacotes m-2 mm-1, respectivamente).

Houve resposta linear decrescente
para a eficiência do uso da água, com
um coeficiente de determinação (R2) de
0,96, indicando que 96% da variação na
eficiência do uso da água é explicada pela
equação linear (Figura 1). À medida em
que se aumentou a lâmina de água utili-
zada na irrigação, diminuiu a eficiência
do uso da água, o que é concordante com
os resultados obtidos por Bernardo
(2002). Portanto, pôde-se concluir que a

utilização da menor lâmina estudada, cor-
respondente a 50% da ECA, não trará re-
duções significativas na produtividade
da cultura e possibilitará ao produtor eco-
nomia de água e de energia elétrica.
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No Brasil, a cebola é considerada a
terceira hortaliça mais importante

em valor econômico, superada apenas
pela batata e tomate. É consumida pre-
ferencialmente na forma in natura em
saladas, sendo também utilizada para
temperos e condimentos. O consumo
per capita brasileiro situa-se próximo de
4,7 kg por ano, enquanto na Argentina
este valor é de 10,0 kg, no Uruguai, 7,7
kg e no Paraguai, 7,0 kg (Boeing, 2002).
O munícipio de São José do Rio Pardo é
tradicional produtor de cebola, predo-
minando o sistema de transplante de
mudas, com produtividades que rara-
mente atingem 50 t ha-1 de bulbos1.

CECÍLIO FILHO AB; MAY A; PÔRTO DRQ; BARBOSA JC. 2009. Crescimento da cebola em função de doses de nitrogênio, potássio e da
população de plantas em semeadura direta. Horticultura Brasileira 27: 049-054.

Crescimento da cebola em função de doses de nitrogênio, potássio e da
população de plantas em semeadura direta
Arthur Bernardes Cecílio Filho1; André May2; Diego RQ Porto1; José Carlos Barbosa1

1UNESP-FCAV, Rodov. Prof. Paulo D. Castellane s/n, 14884-900 Jaboticabal-SP; 2IAC, C. Postal 28, 13012-970 Campinas-SP;
rutra@fcav.unesp.br; amay@iac.sp.gov.br

Entre muitos fatores que influenciam
o crescimento e a produtividade da cul-
tura da cebola estão a densidade popu-
lacional e a nutrição da planta. No pri-
meiro caso, com o aumento do número
de plantas por área, há modificação no
crescimento em razão da maior competi-
ção pelos fatores do meio. Reduções na
produção de matéria seca da parte aérea
e do bulbo foram observadas quando
elevou-se a densidade de plantio
(Kanton et al., 2002; Resende & Costa,
2005).

O adensamento da cultura da cebola
tem sido testado pelos produtores ru-
rais de forma empírica, porém obtendo-

se aumentos significativos de produti-
vidade. No entanto, Fontes (2002) alerta
que os trabalhos científicos que com-
provam as novas tecnologias adotadas
visando incrementos na produtividade,
ainda são escassos.

Com relação à nutrição da cebola, o
nitrogênio e o potássio destacam-se. O
N é o segundo nutriente, em quantida-
de, presente na planta; superado ape-
nas pelo K (Vidigal, 2000; Pôrto et al.,
2007). Loué (1978) reporta várias pes-
quisas que constataram interação signi-
ficativa entre nitrogênio e potássio na
produtividade de culturas formadoras
de órgãos de reserva subterrâneo.

1 Breda Junior, JM (Cooperativa dos cafeicultures de Guaxupé, Filial São José do Rio Pardo) Informação pessoal, 2005.

RESUMO
O trabalho realizado em São José do Rio Pardo, de 07/03 a 08/08/

04 teve o objetivo de avaliar o efeito de doses de nitrogênio e de
potássio e populações de plantas no acúmulo de matéria seca da
parte aérea e do bulbo de duas cultivares de cebola. O delineamento
experimental utilizado foi de blocos ao acaso, com 4 repetições, com
os tratamentos em esquema fatorial 2 x 4 x 4 x 4: cultivares (Híbridos
Optima e Superex), nitrogênio (0; 50; 100 e 150 kg ha-1 de N), potás-
sio (0; 75; 150 e 225 kg ha-1 de K

2
O) e população de plantas (60; 76;

92 e 108 plantas m-2). Houve efeito significativo dos fatores isolada-
mente. Na colheita a cv. Optima apresentou maiores quantidades de
matéria seca da parte aérea (MSPA) e de matéria seca de bulbo (MSB)
que a cv. Superex. A aplicação de nitrogênio promoveu incrementos
significativos na MSPA e MSB. A influência do K na MSPA não foi tão
expressiva quanto a observada para o nitrogênio, mas de modo seme-
lhante a este incrementou o acúmulo de MSB. O aumento da popula-
ção de plantas reduziu a MSPA e consequentemente a MSB. As equa-
ções de acúmulos de MSPA e de MSB das cultivares, em reposta às
doses de N e K e população de plantas, não diferiram entre si.

Palavras-chave: Allium cepa L., fertilização, densidade populacio-
nal, cultivar.

ABSTRACT
Accumulation of dry mass in onion depending on nitrogen,

potassium and plant population in direct sowing

The effects of nitrogen and potassium fertilizer doses were
evaluated on the growth of two onion cultivars, grown in different
plant populations. The experiment was carried out in São José do
Rio Pardo in an onion production area in São Paulo State, Brazil,
from 03/07 to 08/08/04. The experimental design was of blocks with
four replications in a 2x4x4x4 factorial cheme: cultivars (Hybrids
Optima and Superex), nitrogen (0; 50; 100 and 150 kg ha-1 N),
potassium (0; 75; 150 and 225 kg ha-1 K

2
O) and plant populations

(60; 76; 92 and 108 plants m2). There was significant effect on the
factors separately. At the end of the cycle, the cv. Optima presented
larger quantities of dry matter in the aerial parts (APDM) and in the
bulbs (BDM). The application of nitrogen promoted significant
increments in APDM and BDM. The influence of K on APDM was
not as expressive as in relation to that observed for the nitrogen, but
similarly to this, it increased the accumulation of BDM. The increase
of the population of plants reduced the APDM and consequently
the BDM. The equations of accumulation of APDM and of BDM,
of both cultivars, obtained as the response to the doses of N and K
and population of plants, didn’t differ from each other.

Keywords: Allium cepa L., fertilization, plant density, cultivar.
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Mengel & Kirkby (1987) relatam que as
culturas apresentam respostas menores
na produtividade quando se têm incre-
mentos somente nos níveis de nitrogê-
nio, do que quando quantidades
satisfatórias de fósforo e potássio são
aplicadas.

Resultados de pesquisa sobre estes
fatores e suas interações, no Brasil, res-
tringem-se a culturas estabelecidas por
transplante de mudas. Contudo, vem sen-
do crescente o emprego do método de
semeadura direta, visto que, segundo
Guimarães et al. (1997), esta técnica pode
proporcionar redução de 21% no custo
de produção da cultura, principalmente,
devido à economia de mão-de-obra. Além
disso, os autores relatam que, em grande

parte das pesquisas com esse sistema de
cultivo, constatou-se significativa melho-
ra na qualidade dos bulbos
comercializáveis (pseudocaule mais fino
em melhor qualidade de casca ou “pele”).

Diante do exposto, objetivou-se,
neste trabalho, avaliar o crescimento de
duas cultivares de cebola, mediante a
quantificação do acúmulo de matéria
seca da parte aérea e do bulbo, em fun-
ção da densidade populacional, doses
de nitrogênio e de potássio.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no mu-
nicípio de São José do Rio Pardo (SP) na

latitude Sul de 21o37’16", longitude Oeste
46o53’15" e altitude de aproximadamen-
te 900 m.

O clima da região é do tipo tropical
com inverno seco, classificado como Aw
segundo Köppen, descrito por Vianello
& Alves (1991). A precipitação pluvial
média anual situa-se em torno de 1.400
mm, e as temperaturas médias anuais
máxima e mínima são de 31,6°C e 17,9°C,
respectivamente.

O delineamento experimental utiliza-
do foi de blocos ao acaso, com os trata-
mentos em esquema fatorial 2 x 4 x 4 x 4,
com quatro repetições. Os fatores avalia-
dos foram: cultivares (Híbridos Optima
e Superex); populações de plantas (60;
76; 92 e 108 plantas m-2); doses de nitro-
gênio (0, 50, 100 e 150 kg ha-1 de N) e
doses de potássio (0; 75; 150 e 225 kg
ha-1 de K

2
O). As parcelas foram localiza-

das em canteiros de 1,2 m de largura,
com cinco linhas longitudinais ao can-
teiro e com comprimento de 2,5 m. O
espaçamento entre linhas foi de 27,5 cm.

O solo da área do experimento é clas-
sificado como um Latossolo Vermelho
Amarelo de textura argilosa (Embrapa,
1999). A análise do solo da profundida-
de de 0 a 0,2 m revelou pH em CaCl

2 
de

5,2 e 25 g dm-3 de matéria orgânica, além
de 24 mg dm-3 de P-resina. Os teores de
K, Ca, Mg e H+Al foram, respectivamen-
te, 1,4; 31; 10 e 28 mmol

c 
dm-3 e a CTC foi

de 70,4 mmol
c 
dm-3.

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

2
O

5
, como

superfosfato simples, à lanço e em área
total, e 1,5 kg ha-1 de B, empregando
bórax.

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

2
O em todos os tratamentos, exceto na

testemunha. A incorporação foi feita com
auxílio de enxada, seguida de irrigação
com lâmina de 10 mm. O restante do ni-
trogênio e potássio de cada tratamento
foi parcelado em quantidades iguais e
aplicado aos 30, 45 e 60 dias após a se-
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Figura 1. Acúmulo de matéria seca da parte aérea (MSPA) de plantas de cebola no decorrer
do ciclo, em função da dose de nitrogênio aplicada. (aerial part dry mass (MSPA) of onion
plants in elapsing of the cycle, in function of the dose of nitrogen applied). Jaboticabal,
UNESP, 2006.
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meadura. Foram empregados os fertili-
zantes, nitrato de amônio e cloreto de
potássio.

A semeadura das cultivares Optima
e Superex foi feita de 07 a 09/03/04, dire-
tamente em canteiros com cinco linhas
de plantio, em pequenas covas de 1 cm
de diâmetro e 1 cm de profundidade,
abertas com auxílio de um marcador de
estrutura em ferro, gabaritado para as
dimensões e espaçamentos desejados,
distribuindo-se 5 a 7 sementes/cova. A
emergência das plântulas iniciou-se em
17/03/04 e aproximadamente 15 dias
após, fez-se o desbaste para estabele-
cer o número correto de plantas em cada
parcela, de acordo com o fator popula-
ção de plantas.

A aplicação de herbicidas, fungicidas
e inseticidas foi feita de acordo com a
necessidade da cultura. As irrigações
foram diárias durante as primeiras sema-
nas após a semeadura e a cada quatro
dias em complementação às precipita-
ções pluviais, nos períodos subseqüen-
tes, sendo utilizado o sistema de asper-
são convencional, com a aplicação de
uma lâmina média de 10 mm.

Plantas foram colhidas a partir de 30
dias após a semeadura, em intervalos de
20 dias até a colheita final (27/07 a 08/08/
04), quando 70% das plantas da parcela
encontravam-se estaladas (amolecimen-
to do pseudocaule e tombamento da
parte aérea). As plantas foram arranca-
das e deixadas sobre os canteiros com
as folhas distribuídas sobre os bulbos
para que ficassem protegidos da radia-
ção direta. Após quatro dias no campo,
os bulbos foram encaminhados ao labo-
ratório e feitas as avaliações.

A matéria seca da parte aérea e do
bulbo, expressas em mg planta-1, foram
secas em estufa com circulação forçada
de ar quente a 65oC, por 96 h. Os bulbos
foram picados para acelerar o processo
de secagem, na estufa.

Os dados foram analisados estatisti-
camente através de análise de variância
(teste F) segundo o delineamento pro-
posto, pelo programa estatístico ESTAT
(UNESP-FCAV, Campus Jaboticabal).

Para as regressões polinomiais, os
modelos de regressão (linear, quadrático
ou cúbico) foram escolhidos pelo maior
coeficiente de determinação (R2) que te-
nha apresentado maior significância
pelo teste F.

O acúmulo de matéria seca da parte
aérea ao longo do ciclo foi ajustado ao
modelo Logístico não linear, por meio
do programa gráfico Origin 6.0:

p

x

x

aa
aY

0

21

2

1

Onde,

a
1
 = valor inicial (assíntota inferior),

ou seja, o valor mínimo da variável Y; a
2

= valor final (assíntota superior), ou seja,
o valor máximo que a variável Y irá atin-
gir; x

0
 = centro (valor de X) cujo Y = (a

1

+ a
2
/2); p = potência (relacionada com a

taxa de crescimento da variável Y).

O acúmulo de matéria seca do bulbo
ao longo do ciclo foi ajustado a equa-
ções de regressão polinomial.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Houve efeito significativo para os fa-
tores isolados nas diferentes datas de co-
leta, mas não houve interação entre os fa-
tores estudados para a característica mas-
sa seca da parte aérea. Assim, as curvas
que descrevem a evolução das caracterís-

ticas ao longo do ciclo foram elaboradas
em função de cada fator avaliado.

Para massa seca da parte aérea, hou-
ve efeito significativo para o fator culti-
vares aos 50, 110 e 150 dias após a se-
meadura (DAS). Nestas épocas, a mas-
sa seca da parte aérea (MSPA) da cv.
Optima foi 0,44, 5,08 e 6,19 g planta-1,
respectivamente; enquanto a ‘Superex’,
apresentou nas mesmas épocas 0,52, 4,63
e 5,47 g planta-1, respectivamente. Para
massa seca do bulbo (MSB), houve efei-
to significativo do fator cultivares so-
mente aos 70 e 150 dias após a semea-
dura. A ‘Optima’ apresentou 0,28 e 14,77
g planta-1, respectivamente aos 70 e 150
DAS, enquanto a ‘Superex’ apresentou
0,24 e 13,52 g planta-1 de MSB, nas mes-
mas datas. Assim, a ‘Optima’ terminou o
ciclo com maior crescimento vegetativo,
que refletiu positivamente em maior
massa do bulbo.

Quanto ao efeito da adubação
nitrogenada, até 70 DAS não foi verificada
diferença significativa na quantidade de
MSPA da cebola nas diferentes doses de N
aplicadas (Figura 1). Nesta época, as plan-
tas encontravam-se com 19,56 a 24,01% do
total acumulado no final do ciclo.

Crescimento da cebola em função de doses de nitrogênio, potássio e da população de plantas em semeadura direta

Figura 2. Acúmulo de matéria seca do bulbo (MSB) de plantas de cebola no decorrer do ciclo,
em função da dose de nitrogênio aplicada. (bulb dry mass (MSB) of onion plants in elapsing
of the cycle, in function of the dose of nitrogen applied). Jaboticabal, UNESP, 2006.
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A partir de 70 DAS, os incrementos
percebidos na MSPA da cebola foram
diferenciando-se em função da dose de
N (Figura 1). Aos 90 DAS, as plantas
adubadas com N não diferiram entre si,
mas o foram da testemunha (dose zero
de N). Contudo, aos 110 DAS, as doses
proporcionaram acúmulo de MSPA dis-
tintas, que no final do ciclo voltaram a
não diferir até mesmo da dose 0 kg ha-1

(Figura 1).

A cebola tem crescimento lento até
próximo à metade do ciclo (Haag et al.,
1970; Wiedenfeld, 1994; Vidigal et al.,
2002). Tei et al. (1996), avaliando o cres-
cimento de cebola em sistema de semea-
dura direta, verificaram que o acúmulo
médio de massa seca de três cultivos foi
de 4,4 g planta-1 até próximo dos 40 dias
após a emergência (DAE) e que no final
do ciclo, 150 DAE, o acúmulo médio de

massa seca foi de 31,6 g planta-1.

Apesar da ausência de diferença na
quantidade de MSPA acumulada pelas
plantas em uma amplitude grande de N
aplicado, verificou-se que as curvas que
descrevem os acúmulos de MSPA, ao
longo do ciclo, foram distintas entre si.
Plantas não adubadas com N apresen-
taram taxas de acúmulo de MSPA cres-
centes até a colheita, ou seja, taxas de
37,7; 51,8 e 63,2 mg de MSPA por planta
por dia nos períodos de 40 a 80, 80 a 120
e 120 a 150 DAS. Por outro lado, plantas
fertilizadas com N apresentaram taxas de
acúmulo decrescentes a cada período
subsequente. Ou seja, para as doses de
60, 120 e 180 kg ha-1 as taxas foram de
52,8; 57,5 e 59,3 mg por planta dia no
período de 40 a 80 DAS, de 71,7; 78,1 e
86,2 mg por planta dia entre 80 a 120 DAS
e de 41,5; 31,6 e 13,8 mg por planta por

dia entre 120 a 150 DAS. Nota-se que
quanto maior a dose de N a planta apre-
sentou mais precocemente
desaceleração no acúmulo de MSPA (Fi-
gura 1). Essa desaceleração pode ser
explicada pelo acúmulo de MSB, que foi
muito mais intenso em plantas fertiliza-
das do que em não fertilizadas e tanto
mais intenso quanto maior a dose de N.
A partir de 110 DAS, a MSB em plantas
não fertilizadas com N foi menor do que
nas fertilizadas. Com a evolução do ci-
clo, doses de 100 e 150 kg ha-1 de N pro-
porcionaram maior acúmulo de MSB do
que sob 50 kg ha-1, que por sua vez su-
perou o observado para plantas, sem
adubação nitrogenada (Figura 2).

Verificou-se, portanto, que a partici-
pação de assimilados na cebola alterou
conforme a dose de N aplicado. Pode-se
inferir que plantas fertilizadas com dose
superior a 100 kg ha-1 de N, apresenta-
ram-se bem nutridas em N, de modo que
ao iniciarem a formação do órgão de re-
serva (bulbo), tiveram neste o principal
dreno, determinando reduções no incre-
mento de MSPA. Por outro lado, quanto
menor a dose de N fornecida, menor foi
o incremento de MSB (Figura 2) e mais
tardio a desaceleração no acúmulo de
MSPA, que, aliás, não ocorreu na teste-
munha (dose zero) e permitiu a estas plan-
tas apresentarem MSPA em quantidade
semelhante à observada em plantas fer-
tilizadas (Figura 1). Amarelecimento das
plantas cultivadas com 0 e 50 kg ha-1 de
N foi observado após iniciar a formação
do bulbo.

Com base nas curvas de acúmulo de
MSPA de plantas fertilizadas com dose
igual ou superior a 100 kg ha-1 de N (Fi-
gura 1), sugere-se três fases para expli-
car o crescimento da cebola: fase 1, da
semeadura aos 50 DAS; fase 2, de 51 a
110 DAS e fase 3 de 111 a 150 DAS. En-
tretanto, doses crescentes de N avalia-
das promoveram respostas diferencia-
das das plantas quanto ao acúmulo de
MSPA (Figura 1). Na fase 1, para todas
as doses de N, foram constatados pe-
quenos incrementos na MSPA e ausên-
cia de sinais de bulbificação. Na fase 2,
houve desenvolvimento distinto de plan-
tas. A partir dos 70 DAS, a aplicação do
nitrogênio, em qualquer dose estudada,
promoveu incrementos na MSPA
superiores ao observado em plantas não
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Figura 3. Acúmulo de massa seca da parte aérea de plantas de cebola no decorrer do ciclo, em
função da dose de potássio aplicada. (aerial part dry mass (MSPA) of onion plants in elapsing
of the cycle, in function of the dose of potassium applied). Jaboticabal, UNESP, 2006.
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adubadas com N. Enquanto aos 90 DAS,
plantas fertilizadas com N não diferiram
entre si, aos 110 DAS as diferenças en-
tre as curvas aumentaram, observando-
se maiores incrementos na MSPA à me-
dida que aumentou a dose de N aplica-
da. A partir dos 110 DAS, houve início
de desaceleração no acúmulo de MSPA
para as doses acima de 50 kg ha-1 de N,
caracterizando a fase 3. Em plantas não
adubadas com N não ocorreu a
desaceleração e o acúmulo permaneceu
constante conforme já comentado.

Com relação ao K, verificou-se que a
influência do incremento na dose apli-
cada não foi tão expressiva sobre o
acúmulo de MSPA quanto observado
para o N. As curvas de acúmulo de MSPA
em resposta às doses de K foram muito
semelhantes e a partir de 130 DAS plan-
tas adubadas ou não com K não diferi-
ram em quantidade de MSPA (Figura 3).
No entanto, a aplicação de K proporcio-
nou maior MSB do que plantas não fer-
tilizadas em K. A partir de 90 DAS, plan-
tas fertilizadas com K não diferiram en-
tre si mas acumularam maior MSB do que
plantas não fertilizadas (Y

K0
 = 1,8355x2 -

254,8x + 9101,58 R2 = 1**; Y
K75

 = 2,031x2

- 268,05x + 8993,83 R2 = 0,99**; Y
K150

 =
2,278x2 - 318,97x + 11431,31 R2 = 0,99** e
Y

K225
 = 2,176x2 - 294,12x + 10092,55 R2 =

0,99**). Na colheita, plantas fertilizadas
apresentaram 14,73 g por planta enquan-
to plantas não fertilizadas com K 12,18 g
por planta.

Quanto ao efeito da população de
plantas, verificou-se que a partir de 110
DAS, plantas de cebola acumularam
quantidades diferentes de MSPA. Até
90 DAS, a MSPA não diferiu entre po-
pulações de 60 a 108 plantas m-2, apre-
sentando média de 3,45 g planta-1 (Figu-
ra 4). Verifica-se, na mesma figura, que
quanto maior a população de plantas, a
desaceleração no acúmulo de MSPA foi
mais precoce. Para a maior população
avaliada, 108 plantas m-2, a partir de 115
DAS a taxa de incremento de MSPA foi
fortemente reduzida em relação ao perío-
do de 60 a 115 DAS. Por outro lado, para
a menor população avaliada, 60 plantas
m-2, o mesmo comportamento não foi
observado, constatando-se, ainda a par-
tir de 115 DAS, incrementos significati-
vos na MSPA, que possibilitam, inclusi-
ve, diferir-se, aos 130 e 150 DAS, em quan-
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tidades acumuladas de MSPA da popu-
lação de 76 plantas m-2 (Figura 4).

Kanton et al. (2002) também verifi-
caram reduções significativas na MSPA
de plantas de cebola cultivadas sob ele-
vadas populações de plantas. Os auto-
res estudaram cebolas transplantadas
nas populações de plantas de 37,04;
44,44; 51,28; 55,56; 66,67; 76,92; 100 e
156,25 plantas m-2. Observaram um au-
mento de 20% na MSPA com a redução
na população de plantas inferiores a 76
plantas m-2 e atribuíram ao resultado a
menor competição pelos fatores do meio.

No final do ciclo, as quantidades de
MSPA de plantas cultivadas sob popu-
lações de 60, 76, 92 e 108 plantas m-2

foram, respectivamente, de 6,88; 5,64;
5,21 e 4,79 g planta -1 (Figura 4). Os
acúmulos de MSPA descritos nas quatro
populações avaliadas refletem diretamen-

te o potencial de produção do bulbo da
cebola, medida na MSB. Plantas de ce-
bola sob menor competição
intraespecífica, menor densidade popu-
lacional, apresentaram maior MSPA e,
também, por conseqüência, maior MSB.

A partir de 130 DAS, a quantidade
de MSB foi diferente entre as popula-
ções avaliadas (Figura 5), possivelmen-
te retratando a diferença observada para
MSPA (Figura 4) aos 110 DAS. Aos 150
DAS, a MSB foi maior em cultura com 60
plantas m-2 do que sob plantios com
estandes iguais ou superiores a 92 plan-
tas m-2 (Figura 5). Contudo, a constata-
da maior capacidade em alocar matéria
seca no bulbo por uma planta de cebola,
sob menor densidade populacional, não
está associada diretamente com a ob-
tenção de maior produtividade. Esta de-
pende do produto resultante de massa

Figura 4. Acúmulo de matéria seca da parte aérea (MSPA) de plantas de cebola no decorrer
do ciclo, em função da população de plantas. (aerial part dry mass (MSPA) of onion plants
in elapsing of the cycle, in function of the plant density). Jaboticabal, UNESP, 2006.



54 Hortic. bras., v. 27, n. 1, jan.-mar. 2009

do bulbo e densidade populacional. Por
outro lado, a rentabilidade da cultura,
sim, está associada diretamente com as
curvas de acúmulo de MSPA e de MSB
descritas pela cebola em função da po-
pulação. Menor adensamento possibili-
tou maior bulbo (MSB) e
consequentemente maiores percenta-
gens da produção total de bulbos da
cultura nas classes 3 e 3 cheio, as quais
são comercialmente mais valorizadas no
mercado in natura. Por outro lado, quan-
do a cebola destina-se à indústria de pi-
cles, o aumento na população de plan-
tas mostrou ser pertinente.

As máximas produtividades obtidas
neste trabalho, 72,02 t ha-1 para a
‘Optima’ e 78,91 t ha-1 para a ‘Superex’,
foram bastante superiores àquelas tra-
dicionalmente obtidas pelos produtores
de São José do Rio Pardo no sistema de
transplante de mudas, que está ao redor
de 45 t ha-1 de bulbos e aquelas
alcançadas nos demais estados produ-
tores do Brasil, média nacional 15 a 17 t
ha-1 de bulbos, segundo Boeing (2002).
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O urucum, da família Bixaceae, origi-
nário da América e cultivado na

África e na Ásia é uma espécie perene
de importância nacional e regional. No
Brasil é comumente encontrada como
planta ornamental, pela beleza e colori-
do de suas flores, além de ser também
considerada planta medicinal (Lorenzi,
2002). Suas sementes são valiosas pela
característica de produzir pigmentos, que
são utilizados como corante natural, nas
indústrias alimentícias, farmacêutica,
cosmética e avícola (Harder, 2005).

Dado o fato de que a utilização de
sementes de alta qualidade constitui a
base para elevação da produtividade
agrícola, o componente fisiológico da
qualidade de sementes tem sido objeto
de inúmeras pesquisas, em decorrência
das sementes estarem sujeitas a uma
série de mudanças degenerativas após
a sua maturidade. No entanto, para mui-
tas espécies, como o urucum, a pesqui-
sa ainda não indica procedimentos apro-
priados para avaliação do vigor de se-
mentes que possam ser utilizados pelas
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empresas produtoras nos programas in-
ternos de controle de qualidade e/ou
para caracterizar as sementes destina-
das à comercialização.

Dentre os testes de vigor disponí-
veis na atualidade, o de envelhecimento
acelerado é um dos mais utilizados para
estimar o potencial relativo de
armazenamento dos lotes de sementes,
apresentando resultados relacionados à
emergência de plântulas em campo
(TeKrony, 1995). Este teste se fundamen-
ta no aumento da deterioração das se-
mentes, quando expostas às condições
adversas de alta temperatura e umidade
relativa elevada. Sob essas condições,
sementes de baixa qualidade deterioram-
se mais rapidamente do que sementes
mais vigorosas, estabelecendo diferen-
ças no potencial fisiológico dos lotes
avaliados (AOSA, 1983).

Dentre os fatores que afetam o com-
portamento das sementes submetidas ao
teste, a interação temperatura/período de
exposição é um dos mais importantes.
Alguns autores têm-se dedicado ao es-

tudo dessa interação, indicando, para
sementes de cebola 41ºC/72h (TeKrony,
1995); tomate, 41ºC/72h (Panobianco &
Marcos Filho, 2001); melão, 38ºC ou
41ºC/72h e 96h (Torres & Marcos Filho,
2003); ervilha, 41ºC/48 e 72h (Nascimen-
to et al., 2007); brássicas, 42ºC/48 a 96h
(Costa et al., 2008) e urucu, 42ºC/96h
(Lopes et al., 2008). Portanto, verifica-
se que há tendência entre as pesquisas
para a utilização das temperaturas de 41
e 42ºC.

Outro aspecto a ser considerado no
teste de envelhecimento acelerado, são
as diferenças na absorção de água pe-
las sementes que, quando expostas à
atmosfera úmida, podem apresentar va-
riações acentuadas no grau de umida-
de. Pesquisas conduzidas com espécies
de sementes pequenas têm revelado re-
sultados pouco consistentes devido à
variação muito acentuada do grau de
umidade das amostras, após o envelhe-
cimento (Powell, 1995). Para contornar
esse problema, foi sugerida por Jianhua
& McDonald (1996) a substituição da

RESUMO
Urucum (Bixa orellana L.) é uma cultura de grande interesse

comercial, sendo o principal produto a semente, da qual se extraem
os corantes bixina e norbixina, de valor nos mercados nacional e
internacional. O presente trabalho teve por objetivo estudar a
metodologia do teste de envelhecimento acelerado para obtenção do
potencial fisiológico de sementes de urucum, utilizando-se quatro
lotes de sementes da cultivar Casca Vermelha. A avaliação inicial
desses lotes consistiu na determinação do grau de umidade, germina-
ção, primeira contagem da germinação e emergência de plântulas em
casa de vegetação. O envelhecimento acelerado foi implementado a
41ºC durante 48, 72 e 96 horas, com e sem uso de solução saturada de
NaCl. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente
casualizado. Dentre os procedimentos adotados no teste de envelhe-
cimento acelerado, o período de exposição de 72 horas a 41ºC com
uso de solução saturada de NaCl, revelou-se adequado para a avalia-
ção do potencial fisiológico de sementes de urucum.
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ABSTRACT
Accelerated aging test to evaluate the physiologic potential

of annatto seeds

Annatto (Bixa orellana L.) is a crop of great commercial interest,
from whose main product, the seed, is extracted the bixina and norbixina
coloring, of great interest in the national and international market.
The methodology of the accelerated aging test to achieve the
physiological quality of annatto seeds was evaluated. The initial
quality of the seeds was obtained through the tests of moisture
content, germination, germination first count and seedling emergence
in greenhouse. The accelerated aging test was conducted at 41ºC
during 48, 72 and 96 hours, using the traditional and NaCl saturated
solution. The research was conducted in a completely randomized
design. The saturated salt accelerated aging test was efficient for
vigor evaluation of annatto seeds, and the period of 72 hours at 41ºC
was considered as the most adequate procedure to evaluate seed
vigor levels.
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água por soluções saturadas de sais
durante a realização do teste; reduzin-
do, dessa forma, a umidade relativa do
ambiente no interior dos compartimen-
tos individuais e, conseqüentemente,
retardando e uniformizando a absorção
de água pelas sementes. Como as se-
mentes de urucum são relativamente
pequenas, considera-se que este proce-
dimento possa ser adequado da mesma
forma que se mostrou para as de milho-
doce (Bennett et al., 1998), melão (Tor-
res & Marcos Filho, 2003), pepino (Abdo
et al., 2005) e trigo (Lima et al., 2006).
Por outro lado, este procedimento não
se mostrou adequado para a avaliação
do vigor de sementes de alface, brócolos
e cenoura (Ribeiro, 2001) e de melancia
(Bhéring et al., 2003).

O presente trabalho teve como obje-
tivo adequar a metodologia do teste de
envelhecimento acelerado para a avalia-
ção do potencial fisiológico de semen-
tes de urucum.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em la-
boratório da Empresa de Pesquisa
Agropecuária do Rio Grande do Norte e
da Universidade Federal Rural do Semi-
Árido em Mossoró (RN), utilizando-se
quatro lotes de sementes de urucum,
cultivar Casca Vermelha, provenientes
de agricultores do estado da Paraíba.

Antes da instalação dos testes, pelo
fato de ter sido detectada dormência
tegumentar nas sementes, com germina-
ção em torno de 15% foi realizada supe-
ração da dormência, por meio de des-
ponte na região oposta ao eixo embrio-
nário, sendo imediatamente submetidas
aos testes: grau de umidade (pelo méto-

do estufa a 105±3ºC por 24 horas, utilizan-
do-se duas subamostras de sementes, sem
desponte, para cada lote, com os resulta-
dos expressos em % (Brasil, 1992)); germi-
nação (realizado com quatro subamostras
de 50 sementes, distribuídas sobre papel
toalha, tipo “germitest”, umedecido com
quantidade de água igual a 2,2 vezes seu
peso seco e colocadas para germinar a
30ºC). As contagens foram realizadas aos
sete e dez dias após a semeadura, confor-
me Custódio et al. (2002); primeira conta-
gem de germinação – constituiu-se dos
resultados obtidos na primeira contagem
de plântulas normais, realizada no sétimo
dia do teste de germinação; emergência
de plântulas em casa de vegetação – con-
duzido com quatro subamostras de 50 se-
mentes, distribuídas em bandejas
multicelulares contendo substrato
organo-mineral Plantimax® HA, suficien-
temente umedecido.

As irrigações foram realizadas sem-
pre que necessário. Os resultados fo-
ram expressos em % de plântulas nor-
mais obtidas aos 21 dias após a semea-
dura; envelhecimento acelerado (méto-
do tradicional) – adotou-se a
metodologia recomendada pela AOSA
(1983) e complementada por Marcos Fi-
lho (1999). Foram utilizadas caixas de
plástico para germinação (11x11x6 cm),
possuindo em seu interior uma bandeja
com tela de alumínio onde as sementes,
após pesagem (5,0 g), foram distribuí-
das de maneira a formar uma camada
uniforme. Dentro de cada compartimen-
to individual foram adicionados 40 mL
de água destilada. As caixas tampadas
permaneceram no interior da câmara, a
41ºC, por períodos de 48, 72 e 96 horas.

Em seguida, as sementes foram co-
locadas para germinar conforme

metodologia descrita para o teste de
germinação. A avaliação foi realizada aos
sete dias após a semeadura e os resulta-
dos expressos em % média de plântulas
normais para cada lote; envelhecimento
acelerado com o uso de solução salina
saturada – utilizou-se a metodologia
descrita para o método tradicional, po-
rém, substituindo-se a água no interior
das caixas de plástico para germinação
por 40 mL de solução saturada de NaCl
(40 g de NaCl em 100 mL de água), ob-
tendo-se, assim, ambiente com 76% de
UR, conforme descrito por Jianhua &
McDonald (1996).

Após o envelhecimento acelerado
(tradicional e modificado), o grau de
umidade das sementes foi determinado
pelo método da estufa a 105±3ºC por 24
horas, sendo os resultados expressos
em porcentagem.

O delineamento experimental empre-
gado foi o inteiramente casualizado com
quatro repetições. Os dados em porcen-
tagem foram previamente transformados
em arc sen , porém os valores ori-
ginais foram empregados nas Tabelas.
A comparação das médias foi feita pelo
teste de Tukey, em 5% de probabilida-
de. Os dados referentes ao grau de umi-
dade das sementes não foram submeti-
dos à análise estatística.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pelo teste de germinação, verifica-se
que apenas o lote 3 foi significativamente
superior aos demais (Tabela 1). Já o tes-
te de primeira contagem de germinação
mostrou-se mais sensível que o de ger-
minação, classificando os lotes em dife-
rentes níveis de qualidade fisiológica
(Tabela 1). Neste teste, observa-se que
o lote 3 foi classificado como superior,
porém não diferindo estatisticamente
dos lotes 1 e 4. O lote 2 foi considerado
como de qualidade inferior. Embora a
primeira contagem de germinação pos-
sa ser considerada um indicativo de vi-
gor, sabe-se que a redução da velocida-
de de germinação não está entre os pri-
meiros eventos do processo de deterio-
ração de sementes (Delouche & Baskin,
1973), justificando a menor eficiência
deste teste em detectar pequenas dife-
renças de vigor e o conseqüente agru-
pamento dos lotes.

Tabela 1. Germinação, primeira contagem e emergência de plântulas em casa de vegetação de
sementes de urucum, cultivar Casca Vermelha (germination, first counting and seedling
emergence in the greenhouse percentage of annatto seeds, cultivar Casca Vermelha). Mossoró,
UFERSA, 2007.

Lote
Germinação

(%)
Primeira

contagem (%)
Emergência de plântulas em casa

de vegetação (%)

1 82,b 46,ab 79,ab

2 80,b 35,b 66,b

3 88,a 50,a 82,a

4 81,b 48,ab 78,ab

CV (%) 4,3 5,5 6,8

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si, teste de Tukey, pd”0,05 (means
followed by the same letter in the column did not differ from each other, Tukey’s test, p≤0.05).
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Por outro lado, para sementes de
pepino, Bhéring et al. (2000) verificaram
que o teste de primeira contagem de ger-
minação pode ser utilizado rotineiramen-
te para se obter informações prelimina-
res sobre o vigor de lotes de sementes
de urucum. O teste de emergência em
casa de vegetação possibilitou a classi-
ficação dos lotes de forma semelhante
ao da primeira contagem de germinação.
Na concepção de Marcos Filho (1999) o
teste de emergência de plântulas cons-
titui parâmetro indicador da eficiência
dos testes para a avaliação do potencial
fisiológico de lotes de sementes.

Os quatro lotes de sementes avalia-
dos revelaram graus de umidade inicial
semelhantes, variando de 6,5 a 6,9%.
Esse fato é importante para execução
dos testes, considerando-se que a uni-
formização do grau de umidade das se-
mentes é imprescindível para a padroni-
zação das avaliações e obtenção de re-
sultados consistentes (Marcos Filho,
1999). O grau de umidade das sementes
após o envelhecimento tradicional va-
riou de 23,6 a 38,7%, enquanto para as
sementes submetidas ao envelhecimen-
to com solução saturada foi de 10,0 a
10,9%.

Os resultados demonstraram que o
uso de solução saturada de NaCl pro-
porcionou maior uniformidade e retar-
damento na absorção de água pelas se-
mentes de urucum, conforme proposto
por Jianhua & McDonald (1996). Desta
maneira, as condições de envelhecimen-
to com o uso de solução de sal promo-
veram efeitos menos drásticos, pois ao
atingir menores teores de água, o grau
de deterioração das sementes foi atenua-
do em relação ao normalmente verifica-
do com o uso do procedimento tradicio-
nal. Outra vantagem adicional do empre-
go da solução saturada de sal é a redu-
ção do desenvolvimento de fungos du-
rante o teste, em função da restrição
hídrica da umidade relativa do ambiente
no interior das caixas plásticas que não
favorece a proliferação de
microorganismos. Isto foi confirmado,
pois com adição de solução saturada de
NaCl não foi verificada a presença de
fungos. Observações semelhantes foram
constatadas por Jianhua & McDonald
(1996), em sementes de Impatiens
walleriana (maria-sem-vergonha); Ra-

mos et al. (2004), em sementes de rúcula;
Ávila et al. (2006), em sementes de raba-
nete e Nascimento et al. (2007), em se-
mentes de ervilha.

À semelhança do que ocorreu nos
testes de germinação, primeira contagem
e emergência das plântulas em casa de
vegetação, as sementes de urucum do
lote 3 submetidas ao teste de envelheci-
mento tradicional e modificado, para
ambos períodos de envelhecimento,
confirmou o lote 3 como o de melhor
qualidade fisiológica (Tabela 2). Os pe-
ríodos de exposição de 48, 72 e 96 horas,
no teste tradicional, obedeceram à mes-
ma tendência dos resultados obtidos no
teste de germinação, primeira contagem
e emergência. Neste procedimento, ve-
rifica-se que o período de exposição de
96 horas foi mais drástico às sementes.
Esse efeito provavelmente deve-se ao
alto teor de água atingido pelas semen-
tes após o envelhecimento com o uso
dessa temperatura. Resultados seme-
lhantes foram verificados por Ramos et
al. (2004), em sementes de rúcula e, tam-
bém, por Costa et al. (2008), em semen-
tes de couve, couve-brócolis e repolho.

Para os resultados referentes ao tes-
te de envelhecimento acelerado com uti-
lização de solução saturada de NaCl (Ta-
bela 2), verifica-se que o período de 72
horas de envelhecimento provocou a
separação dos lotes em diferentes níveis
de vigor, confirmando o lote 3 como de
melhor qualidade, os lotes 1 e 4 como
intermediários e o lote 2 como o de pior
qualidade. De forma geral, esses resul-
tados são concordantes com os obtidos
nos testes de germinação, primeira con-
tagem e emergência de plântulas. Resul-

tados semelhantes foram verificados por
Torres (2004), em sementes de erva-doce,
e Ávila et al. (2006), em sementes de ra-
banete, quando utilizaram este mesmo
período a 41ºC.

Isso posto, o teste de envelhecimen-
to acelerado com o uso de solução
saturada de NaCl revelou-se eficiente
para avaliar o vigor de sementes de
urucum, e o período de 72 horas a 41ºC,
demonstrou ser o procedimento mais
adequado para a classificação dos lotes
em diferentes níveis de vigor.

REFERÊNCIAS

ABDO MTVN; PIMENTA RS; PANOBIANCO
M; VIEIRA RD. 2005. Testes de vigor para
avaliação de sementes de pepino. Revista
Brasileira de Sementes 27: 195-198.

ASSOCIATION OF OFFICIAL SEED
ANALYSTS. 1983. Seed vigor testing
handbook. East lansing: AOSA. 88p.
(Contribution 32).

ÁVILA PFV; VILLELA FA; ÁVILA MSV. 2006.
Teste de envelhecimento acelerado para
avaliação do potencial fisiológico de
sementes de rabanete. Revista Brasileira de
Sementes 28: 52-58.

BENNETT M; BARR A; GRASSBAUGH EM;
EVANS AF. 1998. Seed vigor evaluation of
su, se and sh2 sweet corn genotypes using
the saturated salt accelerated aging test. In:
INTERNATIONAL SEED TESTING
CONGRESS, 25. 1998, Pretoria.
Abstracts... Pretoria: ISTA, p.92-93.

BHÉRING MC; DIAS DCFS; BARROS DI;
TOKUHISA D. 2003. Avaliação do vigor
de sementes de melancia (Citrullus lanatus
Scherad) pelo teste de envelhecimento
acelerado. Revista Brasileira de Sementes
25: 1-6.

BHÉRING MC; DIAS DCFS; GOMES JM;
BARROS DI. 2000. Métodos para avaliação
do vigor de sementes de pepino. Revista
Brasileira de Sementes 22: 171-175.

Teste de envelhecimento acelerado para avaliação do potencial fisiológico de sementes de urucum

Tabela 2. Porcentagem de plântulas normais obtida no teste de envelhecimento acelerado
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Condimental, aromatic, and medicinal
plants can generate income in small

farms. However, its commercialization
requires high quality products and
constant supplies. According to
Rezende et al. (1999), due to the growth
in the world population, it is essential to
increase the production of high efficient
food, as well as to search for alternatives
in the production process.

The market interest in aromatic plants
has been growing, particularly in the case
of the oregano (Origanum vulgare L.).
Oregano is a small plant from the family
Lamiaceae, very common in the
Mediterranean region (Mastro et al.,
2004). Owing to the high content of
essential oil, oregano is very often used
as seasoning in food preparation. As a
medicinal plant, it is used to treat
stomachaches and as diuretic.
Nowadays several uses for oregano
have been investigated, as reported by
Cintra & Mancini Filho (2001) and Bernal

MARQUES PAA; BERNARDI FILHO L; OLIVEIRA RB. 2009. Oregano production under various water depths estimated by means of the class A
pan evaporation. Horticultura Brasileira 27: 059-063.
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Gómez (2003), who studied the
antioxidant effects of oregano extracts,
and Clemente et al. (2003), who tested
its effect as an insect repellent.

From the agronomical point of view,
there is little available information on the
behavior of condimental, aromatic, and
medicinal plants when exposed to
agricultural practices. Consequently,
there are also few studies referring to
effects of hydric stress on medicinal
plants (Scheffer, 1992; Silva et al., 2002).
Several condimental, aromatic, and
medicinal plants are grown with the use
of supplementary irrigation, such as
oregano, chamomile, sage, and mint
(Hadid et al., 2004).

Silva et al. (2002) studied the effect
of hydric stress over the content and
chemical composition of the essential oil,
as well as over plant growth of
Melaleuca alternifolia Cheel
(Myrtaceae). Each treatment consisted
of four water depths and hydric stresses.

Severe hydric deficiency reduced growth
and plant fresh and dry weight.
Carvalho et al. (2003) studied the effect
of soil water availability on mugwort
growth with distinct water replacement
levels. A 22.5% reduction in fresh weight
was observed in plants grown with 50%
water replacement in relation to those
grown with a water replacement of 90%.
In their study, Hadid et al. (2004)
observed that oregano, when irrigated,
presented economic revenues higher
than those obtained with main crops,
yielding 24 times more economic return
than wheat when grown in Syria arid
regions. Upon supplementary irrigation,
oregano productivity reached 7000 kg
ha-1.

Climate is one of the most important
factors in determining the volume of
water lost by crop evapotranspiration.
Besides the climatic factors, the
evapotranspiration is also influenced by
the crop itself. One of the methods used

ABSTRACT
The purpose of this experiment was to analyze the effect of five

irrigation water depths on oregano production. Oregano is a plant
rich in essential oil, commonly used as seasoning in food preparation.
The water depths were estimated based on the class A pan evaporation
(CPE): 0 CPE (without water replacement); 25 CPE, 50 CPE, 75
CPE, and 100% CPE. The analyzed variables were fresh and dry
weight of leaves and roots, yield, net return, and water use efficiency.
The experiment was carried out in Presidente Prudente, São Paulo
State, Brazil, from February to May 2006. The best results for all
the studied variables were found when 100% CPE was used. A linear
positive relation was observed between water increments and fresh
and dry weight of both the aboveground part and roots. The use of a
water depth corresponding to 100% CPE resulted in the maximum
productivity (8,089.7 kg ha-1), and in the highest net annual return
(R$ 57,637.87 ha-1).
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RESUMO
Produção de orégano com diferentes lâminas de irrigação

estimadas a partir da evaporação do tanque classe A

Foi analisado o efeito de cinco lâminas de irrigação na produção
do orégano, planta rica em óleo essencial, muito usada como tempero
na preparação de alimentos. As lâminas de água foram baseadas na
evaporação do tanque classe A (ECA) sendo: 0 ECA (sem reposição
de água); 25 ECA; 50 ECA; 75 ECA e 100% ECA. As variáveis
analisadas foram matéria fresca e seca de folhas e raízes, produtivida-
de, receita líquida e eficiência do uso da água. O experimento foi
instalado em Presidente Prudente (SP), de fevereiro a maio de 2006.
Os melhores resultados para todas as variáveis estudadas foram en-
contrados com a reposição de 100% ECA. Observou-se uma relação
linear positiva entre o incremento das lâminas de irrigação e as mas-
sas fresca e seca tanto da parte aérea, quanto das raízes. A aplicação
da lâmina de irrigação equivalente a 100% ECA resultou na máxima
produtividade observada (8.089,7 kg ha-1) e na receita líquida anual
mais alta (R$ 57.637,87 ha-1).

Palavras-chave: Origanum vulgare L., evaporação, plantas medici-
nais, produtividade, renda líquida, eficiência do uso de água.
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to estimate the evapotranspiration (ETo)
is the class A pan, in which the integrated
effects of solar radiation, wind,
temperature, and relative humidity that
act over the crop are measure as function
of the evaporation these factors caused
over a water free surface (Doorenbos &
Pruitt, 1984). The A class pan is easy to
manage and of relatively low cost, and
provides satisfactory estimates of crop
hydric demands (Volpe & Churata-
Masca, 1998).

The objective of this experiment was
to define the most adequate irrigation
management for oregano production by
means of applying five irrigation water
depths to the soil, based on the class A
pan evaporation (CPE).

MATERIAL AND METHODS

The field experiment was carried out
at the State Technical College Prof. Dr.
Antônio Eufrásio de Toledo, from
February 24 to May 24, 2006, in
Presidente Prudente, São Paulo State
(22o07’04"S; 51o22’05"W; 435.5 m osl).
Climate is Aw mesothermal by the
Köppen classification, with hot summers
and dry winters. The soil is classified as
Haplic Lixisol, with sandy texture
(EMBRAPA, 1999). The soil chemical
analysis was carried out according to
Raij et al. (2001) and revealed CaCl
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= 69%. Neither fertilization, nor liming
were used, once the experimental area is
frequently used for growing vegetable
crops, and the soil shows a V% value
near to 70% and adequate nutrient
contents (Raij et al., 1996). According
to Côrrea Júnior et al. (1991) and Oliveira
Júnior et al. (2006) there has been very
little information on the nutritional
requirements of medicinal plants, mainly
in Brazil.

Oregano plantlets were obtained by
planting cuttings on 120-cell
polypropylene trays, kept in greenhouse
for 30 days (from January 24 to February
24). The experiment was carried out in a
completely randomized design.
Treatments corresponded to five water
depths based on the class A pan
evaporation (CPE), as follows: T1
(without water replacement)= 0% CPE,
T2= 25% CPE, T3= 50% CPE, T4= 75%
CPE and T5= 100% CPE, with five
replications. The soil was harrowed and,
then, 2.0 x 1.4 m seed-beds were manually
raised, resulting in 25 plots of 2.8 m2.
Experimental plots were physically
separated by screen boards to prevent
from water cross-interference. Each plot
consisted of 15 plants, in which only the
central row was taken as useful area.
Spacing between plants was 0.6 m x 0.3
m (Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, 2006).

The irrigation water depths (equation
1) were estimated as function of the daily
readings on the class A pans at the
UNOESTE meteorological station, in
Presidente Prudente. A manual water
can, graded with a 500 mL scale, was
used. The irrigation was applied daily,
at the end of the afternoon, in a uniform
way, in order to have a good control of
the water depths in each seed-bed.

, equation
(1), where: hi = irrigation volume applied
(L); CPE = class A pan evaporation (mm);
Kp = class A pan coefficient; Kc = crop
coefficient; and S = seed-bed area (2.8
m2). Kp was considered as 0.80 (ordinary
value found for the experiment site),
while Kc was considered as 1.0, which
is the average Kc recommended for
spearmint (Allen et al., 1998).

Throughout the crop cycle, cultural
practices consisted of manual hoeing
and control against ant infestation using
baits. Harvest took place on May 24,
2006, at around 9:00 am. Roots were
obtained by digging out the whole soil
clod explored by plants, up to 30 cm of
depth. Fresh leaves and roots were
weighed on an analytic scale to obtain
the fresh weight per plant of both the
aboveground part (FWA) and roots
(FWR). Following, leaves and roots were
dried until constant weight in an oven
at 45°C, which is the temperature
recommended by the Ministry of
Agriculture, Livestock, and Food
Supply (2006) for drying aromatic plants,
in order to reduce losses due to
volatilization. The dry weight of both the
aboveground part (DWA) and roots
(DWR) were determined using an
analytical scale. Data were submitted to
analyses of variance. Regression curves
were computed using the software
SISVAR 4.6.

To evaluate oregano yield, a standard
crop was considered as having a stand
of 50.000 plants per hectare, planted in
seed-beds as recommended by the
Ministry of Agriculture, Livestock, and
Food Supply (2006). To analyze the
irrigation viability, the oregano
production cost in a dry-farming system
was taken as BRL$ 2,600.00 per hectare
(Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, 2006); the oregano sales
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Figure 1. Water balance from February 24 to May 24 2006 (balanço hídrico de 24 de
fevereiro a 24 de maio de 2006). Presidente Prudente, UNOESTE, 2006.
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price was assumed as BRL$ 9.77 per kg
(ABH, 2007), equivalent to 80% of the price
in the wholesale market, due to the
discounts that occur from harvest to re-
sale at São Paulo General Wholesale
Market (CEAGESP); the annual irrigation
cost for microsprinkling was considered
as BRL$ 813.73 per hectare, which
corresponds to the price of acquiring the
equipment (BRL$ 5,000.00 per hectare), a
10-year useful life, interest rate of 10% per
year, and a water cost of BRL$ 0.01 per m3

of water applied (Marques & Coelho, 2003;
Blanco et al., 2004; Marques et al., 2006).
The calculation attended the
computational model used for economic
risk analyses in irrigated crops (Marques
& Frizzone, 2005). This model computes
returns and costs in annual terms to adjust
the results of irrigation viability.

Considering one crop cycle a year,
yield values (equation 2) were used to
calculate the annual gross return by
equation 3 (Frizzone, 2002), the annual

net return by equation 4 (Marques &
Frizzone, 2005; Marques et al. 2006), and
the water use efficiency use (WUE) by
equation 5 (Koetz et al., 2006).

(2)
(3)

(4)

(5)

where: Y stands for the oregano yield
(kg ha-1 year-1); FWA stands for the fresh
weight of the aboveground part (kg); GI
stands for the annual gross return
(BRL$ ha-1 year-1); Price stands for the
price paid to the producer (BRL$ kg-1);
NI stands for the annual net return
(BRL$ ha-1 year-1); PC stands for the
oregano production cost without the
irrigation costs (BRL$ kg-1); IC stands
for the annual irrigation cost (BRL$ ha-1

ano-1); WC stands for the water cost
(BRL$ 0,01 o m3); WUE is the water use

efficiency (kg ha-1 mm-1); P stands for
the effective precipitation occurred in
the period (mm) and WD is the total
irrigation water depth applied in the
period (mm).

The water balance was used to
control the irrigation. The water balance
is an adaptation of the sequential
climatologic water balance that allows
tracking water storage in the soil in real
time. For the weekly water balance, an
available water content (AWC) of 100
mm was considered, and the capillary
rise and precipitations below 10 mm were
discarded, as recommended by Pereira
et al. (2002).

RESULTS AND DISCUSSION

A 96 mm pluvial precipitation was
observed in the period studied, with
peaks of 13 mm on the 13th and 14th days
after the transplant (DAT), and 10 mm in

Oregano production under various water depths estimated by means of the class A pan evaporation

Figure 2. Fresh weight of the aboveground part (A) and roots (B) and dry weight of the aboveground part (C) and roots (D) of oregano as
affected by distinct irrigation depths (matéria fresca da parte aérea (A) e das raízes (B) e material seca dap arte aérea (C) e das raízes (d) em
função de diferentes laminas de irrigação). Presidente Prudente, UNOESTE, 2006.
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the 64th DAT. The weekly hydric balance
referring to this period (Figure 1)
demonstrates the hydric surplus at the
beginning of the cycle, followed by the
hydric deficit until the end of the oregano
cycle. The total irrigation depth applied
for each treatment was 0 mm for T1; 54.2
mm for T2 (25% CPE); 108.4 mm for T3
(50% CPE); 162.6 mm for T4 (75% CPE),
and 216.8 mm for T5 (100% CPE).

Treatments significantly differed from
one another (Figure 2). A positive linear
relation was observed between
increments on the water depth
replacement and the fresh weight of the
both the aboveground part (FWA) and
roots (FWR), as well as the dry weight
of the aboveground part (DWA) and
roots (DWR). According to Pandey et
al. (1984), the dry weight results from
the crop integrated response to the

stress, from the emergence to the
physiologic maturity. Thus, it shows the
accumulated deficiency effect
throughout the crop cycle: the hydric
deficiency interrupts the growth
process, changing the fresh weight
accumulation and accelerating catabolic
processes (Kudrev, 1994).

The maximum FWA was 161.8 g
plant-1, obtained with the irrigation depth
of 216.82 mm (100% CPE) during the
whole cycle, while the check treatment
(0% CPE) presented 62.5 g plant-1 of
FWA. In percentage terms, the absence
of water replacement reduced the FWA
in 61.3% in relation to an irrigation depth
equivalent to 100% CPE. Considering the
DWA, the absence of water replacement
induced a 64.5% drop in relation to the
replacement of 100% CPE. The same
tendency of production drops in

association with lower levels of water
replacement was found in Silva et al.
(2002) for Melaleuca alternifólia,
Carvalho et al. (2003) and Carvalho et
al. (2005), for mugwort, and by Silber et
al. (2006) for Leucadendron, an
ornamental plant. For Bergonci et al.
(2000) this linear response happens due
to the faster replacement of the water
lost at the moments of higher
transpiration in plants with adequate
hydric availability (100% CPE) in relation
to those in which there was hydric
limitation.

The hydric deficiency showed direct
influence in the oregano root system
development (FWR and DWR). Farias
et al. (2003) observed the same behavior
in Chrysanthemum under different water
tensions in the substrate, once the
plants under hydric deficiency tend to
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Picture 3. Yield (A), water use efficiency (B), and net annual return (C) of oregano as affected by distinct irrigation depths (produtividade
(A), eficiência no uso da água (B) e receita líquida anual (c) de orégano em função de diferentes lâminas de irrigação). Presidente Prudente,
UNOESTE, 2006.
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grow less than those properly irrigated.
The reduction in fresh and dry weight
of root from a water replacement level
corresponding to 100% CPE to 0% CPE
was 82.9 and 82.6%, respectively.
According to Bergonci et al. (2000) and
Silber et al. (2006), a soil with low water
content will have its resistance to water
flow to roots increased due to the low
hydraulic conductivity; as the soil gets
dry, the contact between soil and roots
reduces and restrains the plant water
replacement. Consequently, in non severe
deficit situations, as in treatments with 50
and 75% CPE water replacement, the root
system explores the soil in spots where
there is still available water (Morison &
Gifford, 1984; Silber et al., 2006).

When yield was evaluated (Figure
3A), the replacement water depth
equivalent to 100% CPE also resulted in
the highest numbers, with a maximum of
8,089.7 kg ha-1. On the other hand, the
water use efficiency (Figure 3B) was not
significantly influenced by the variation
in the irrigation depth. In the study of
the irrigation economic availability
based on the annual net return (Figure
3C), it was noticed that the replacement
water depth of 100% CPE resulted in the
highest annual net return
(BRL$ 57,637.87). Hadid et al. (2004) also
reached the best yield results and net
return for oregano with an irrigation
water depth corresponding to 100% CPE.

Altogether, the variation in the
irrigation water depth influenced
oregano crop development. A positive
linear relation between increments on the
replacement water depth and both
oregano yield and net return was
noticed. Consequently, the use of an
irrigation water depth correspondent to
100% of the class A pan evaporation
must be considered as the adequate
water management for growing oregano
at Presidente Prudente region.
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O tomate foi introduzido no Brasil a
partir de 1940, provavelmente por

imigrantes europeus, e atualmente é uma
das hortaliças mais cultivadas neste
país. No Brasil são plantados, anualmen-
te, em torno de 60 mil ha de tomate cuja
produtividade é de aproximadamente 57
t ha-1 o que resulta numa produção de
3.450.000 t por ano (ICEPA, 2004).

O estado de Santa Catarina insere-
se no contexto nacional como exporta-
dor de tomate para os grandes e exigen-
tes centros de abastecimento e consu-
mo do país (Silva Júnior et al., 1992). Em
Caçador (SC), a cultura do tomate repre-
senta grande importância
socioeconômica, destacando-se esta
como a principal cultura agrícola. Esta é
considerada a maior região do estado e
há cerca de quatro mil pessoas em 600
propriedades rurais envolvidas com a
cultura do tomate, sendo que destas,
60% trabalha em empresas de natureza

MUELLER S; WAMSER AF. 2009. Combinação da altura de desponte e do espaçamento entre plantas de tomate. Horticultura Brasileira 27: 064-069.
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familiar e 40% em empresas de médio a
grande porte ou por parceria. Embora os
produtores de tomate alcancem boa pro-
dutividade na região, eles necessitam de
conhecimentos atualizados para melhor
aproveitamento dos recursos naturais
renováveis e não renováveis.

O espaçamento de plantio é um dos
itens importantes na cadeia de técnicas
de cultivo de tomate, podendo interferir
no ciclo da planta, no controle de doen-
ças, na qualidade e na quantidade de
frutos colhidos (Fery & Janick, 1970;
Nichols, 1987).

Conforme Silva Júnior et al. (1992) e
Hooda et al. (2001) as altas densidades
no cultivo de tomate favorecem a disse-
minação das principais doenças e dos
distúrbios fisiológicos. Uma das
consequências desta prática é o
estiolamento do caule devido ao aumen-
to do comprimento dos internódios
(Adpawar et al., 2000). Assim, a maior

densidade de plantas de tomate induz ao
aumento da altura das plantas ocasiona-
do pela busca de luz (Streck et al., 1996).

A produtividade do tomate é função
do número de plantas por unidade de
área, do número de frutos colhidos por
planta e da massa média dos frutos (Fery
& Janick, 1970). O decréscimo da produ-
ção é ocasionado pela concorrência por
luz, água e nutrientes, assim como pelo
autosombreamento e pela diminuição da
taxa fotossintética líquida (Larcher, 1995).

Os rendimentos de tomate aumen-
tam com espaçamentos mais próximos,
enquanto a produtividade por planta e a
massa média dos frutos diminuem (Fery
& Janick, 1970; Campos et al.,1987;
Moccia & Katcherian, 1997; Adpawar et
al., 2000; Ahmed et al., 2001; Hooda et
al., 2001). Também diminuem com o au-
mento das densidades de plantio de to-
mate, o número dos frutos por planta
(Adpawar et al., 2000; Ahmed et al.,

RESUMO
Em trabalhos a campo realizados na Epagri, Estação Experimen-

tal de Caçador (SC), durante as safras de 1998/1999, 1999/2000 e
2000/2001, estudou-se a interação entre quatro alturas de desponta
(acima do 5º, 7º, 9º e 11º cachos) e quatro espaçamentos entre plantas
(0,30; 0,45; 0,60 e 0,75 m), de plantas de tomate cv. Diva. O
espaçamento entre fileiras foi de 1,0 m para todos os tratamentos e
anos estudados. O delineamento experimental foi de blocos comple-
tos ao acaso, em um fatorial 4 x 4, com três repetições. As plantas
foram tutoradas em ‘V’ invertido empregando-se varas de bambu
(taquaruçú) como tutores. Foram avaliados a produtividade e o nú-
mero de frutos total e comercial, a percentagem e a massa média de
frutos comercial, a altura de plantas e o diâmetro da base do caule. O
aumento do espaçamento de plantas reduziu a altura das plantas, o
número e a produtividade de frutos comercial e total, porém propor-
cionou aumento do diâmetro do caule e da massa média dos frutos
comerciais. Por sua vez, o aumento do número de cachos por planta
aumentou a altura das plantas, o número e a produtividade de frutos
comercial e total. Entretanto, o diâmetro do caule e a massa média dos
frutos comerciais diminuíram com o aumento do número de cachos
por planta.

Palavras-chave: Lycopersicon esculentum, produtividade, massa mé-
dia de frutos.

ABSTRACT
Combination of planting densities with top lopping heights

of tomato plants

Three field experiments were carried out in Caçador, Santa
Catarina State, Brazil, during 1998/1999, 1999/2000 and 2000/2001
seasons to study four lopping heights of the tops (above the 5th, 7th,
9th, and 11th clusters) and four-plant spacings between plants (0.30;
0.45; 0.60, and 0.75 m). Plant spacing between rows of tomato cv.
Diva was of 1.0 m, in all studied treatments and years of the research.
Experiments were designed in randomized blocks, with three
replicates in a factorial scheme (4 x 4). Plants were staked as crossed
fence, using bamboo sticks as tutors. The yield, number of fruits,
percentage and average weight of marketable fruits, plant height and
stem base diameter were evaluated. Higher plant spacing resulted in
a reduction of plant height, of the number and yield of commercial
and total fruits. However, larger plant spacing provided higher average
values of stem diameter and average weight of commercial fruits. In
turn, the higher number of fruit clusters resulted in higher tomato
plants, in the number of tomato fruits and yield of commercial and
total fruits. However, more clusters in a plant reduced the stem
diameter and the average weight of the commercial fruits.

Keywords: Lycopersicon esculentum, yield, average fruit weight.
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2001; Dobromilska, 2002) e os sólidos
solúveis totais (SST) (Adpawar et al.,
2000; Ahmed et al., 2001). Os
espaçamentos de plantio mais densos
de tomate ainda proporcionam um
florescimento (Adpawar et al., 2000) e a
colheita mais precoces (Adpawar et al.,
2000; Hooda et al., 2001). Por outro lado
Streck et al. (1996) encontraram que o
tempo do transplantio de tomate à pri-
meira florada e a da primeira florada à
primeira colheita, não foi influenciado
pela densidade de plantas.

Fery & Janick (1970) e Campos et al.
(1987) salientam que a densidade de
plantio de tomate, a ser recomendada,
varia de acordo com a cultivar e o
ambiente, pois há uma variabilidade de
tipos e/ou arquiteturas de planta entre
as cultivares plantadas.

Segundo Silva Júnior et al. (1992),
uma das alternativas para simplificar o
tutoramento do tomateiro é através da
redução da altura da planta, com a remo-
ção do broto terminal. Esta técnica não
só permite uma economia considerável
de mão-de-obra, como também aumenta
a eficiência no controle de pragas e doen-
ças, reduz o ciclo cultural, melhora a dis-
tribuição de luz na cultura e incrementa
a qualidade do fruto.

Conforme Fisher (1977), a poda apical
das plantas interrompe o seu crescimen-
to, diminui o ciclo da cultura e a altura
das plantas, o que por sua vez facilita a
execução dos tratos culturais, melhora a
eficiência no controle das doenças, po-
dendo, melhorar a qualidade do produ-
to. Por outro lado, a poda apical da has-
te tem como grande inconveniente a re-
dução do número de rácimos e,
consequentemente, de frutos por plan-
ta além de induzir uma maior ocorrência
de frutos rachados. Silva Júnior et al.
(1992) verificaram que a poda apical di-
minui o ciclo da cultura, porém a ocor-
rência de doenças (alternária e requei-
ma) potencializa o efeito da poda em ace-
lerar a maturação dos frutos.

Conforme Campos et al. (1987), a
poda reduz o ciclo, o porte, o número de
folhas e a área foliar da planta. A poda,
ao reduzir o ciclo das plantas pela limita-
ção do estádio reprodutivo também con-
tribui para a menor ocorrência de doen-
ças e pragas, as quais ocorrem com maior
intensidade no final do ciclo da cultura,

quando as plantas apresentam-se me-
nos vigorosas e mais suscetíveis.

Silva Júnior et al. (1992) verificaram
que a poda apical, sob alta densidade
de plantio, poderá ser prática viável em
regiões e períodos de temperaturas ame-
nas e de pouca pluviosidade, ou sob
condições protegidas.

Silva (1994) constatou que a menor
produção de frutos por planta, devido à
poda apical, pode ser compensada pelo
aumento do estande e, devido à maior
proporção de frutos maiores, o que per-
mite a obtenção de elevada produtivi-
dade (185 t/ha).

O objetivo deste trabalho foi verifi-
car a melhor combinação entre
espaçamento de plantio e altura de des-
ponte de plantas de tomate para a ob-
tenção de alta produtividade e qualida-
de de frutos.

MATERIAL E MÉTODOS

Três experimentos foram executados
em condições de campo durante as sa-
fras de 1998/99, 1999/2000 e 2000/01, na
Epagri, Estação Experimental de Caça-
dor (26º46’32'’ S; 51º00’50'’W; 960 m de
altitude). O clima da região é temperado,
constantemente úmido, do tipo Cfb, con-
forme classificação de Köppen
(Pandolfo et al., 2002). O solo do local é
classificado como Latossolo Bruno
distrófico típico (Embrapa, 1999).

O delineamento experimental foi de
blocos completos ao acaso, com os tra-
tamentos analisados em esquema fatorial
4 x 4, com três repetições. Os tratamen-
tos consistiram da combinação de qua-
tro alturas de desponte, três folhas aci-
ma do 5º, 7º, 9º e 11º cacho, e de quatro
espaçamentos entre plantas na linha,
0,30; 0,45; 0,60 e 0,75 m, totalizando 16
tratamentos. A cultivar de tomate “Diva”
foi plantada no espaçamento entre filei-
ras de 1,0 m, para todos os tratamentos
e anos estudados. Cada parcela era com-
posta por duas fileiras com 3,6 m de com-
primento, para os espaçamentos entre
plantas de 0,30; 0,45 e 0,60 m e de 3,75 m
de comprimento, para o espaçamento de
0,75 m; o que resultou em 7,2 m2 e 7,5 m2

de área total, respectivamente. Foram
colhidas em cada tratamento/parcela 16;
10; 8 e 6 plantas nos espaçamentos en-
tre plantas de 0,30; 0,45, 0,60 e 0,75 m,

respectivamente, correspondendo às
respectivas áreas úteis de 4,8; 4,5; 4,8 e
4,5 m2.

As mudas foram produzidas no sis-
tema float, em bandejas com 128 célu-
las, preenchidas com substrato comer-
cial Plantimax HT®, as quais foram pos-
tas em piscinas dentro de estufa cober-
ta com filme plástico. Os plantios foram
feitos quatro semanas após a semeadu-
ra, em 05/11/98, 22/11/99 e 14/11/00. As
colheitas foram realizadas de 20/01/99 a
12/03/99, em número de 11, na safra 1998/
99; de 04/02/00 a 22/03/00, em número
de 11, na safra 1999/2000; e 01/02/01 a
12/03/01, em número de 9, na safra de
2000/2001.

O solo foi preparado com uma aração
e uma gradagem. A adubação de plantio
foi realizada duas semanas antes do
plantio nos sulcos, utilizando 10 t ha-1

de esterco de frango (com quatro crias),
80 kg ha-1 de N (nitrato de cálcio), 320 kg
ha-1 de P

2
O

5
 (superfosfato triplo), 60 kg

ha-1 de K
2
O (cloreto de potássio) e 30 kg

ha-1 de B (Bórax). As doses dos adubos
químicos, exceto de Bórax, foram parce-
ladas em duas aplicações: 2/3 da dose
aproximadamente no plantio e 1/3 da
dose aproximadamente 14 dias após o
plantio, no ato da amontoa. O método
de tutoramento foi o “V” invertido com
utilização de varas de bambu (taquaruçú)
como tutores. A irrigação das plantas e
a adubação de cobertura foram feitas
através de fertirrigação. A adubação de
cobertura foi feita semanalmente,
totalizando 250 kg ha-1 de N e 200 kg ha-1de
K

2
O.
O controle fitossanitário das doen-

ças e das pragas foi realizado sistemati-
camente a cada semana ou após a ocor-
rência de chuva, com os fungicidas
Clorotalonil, Oxicloreto de Cobre,
Iprodione, Mancozeb, Metalaxil e Captan
e com os inseticidas Acephate,
Fenitrothion e Deltamethrine. As plan-
tas daninhas foram controladas com ca-
pinas manuais. Demais práticas de ma-
nejo foram realizadas conforme as Nor-
mas técnicas para o tomate tutorado na
região do Alto Vale do Rio do Peixe
(EPAGRI, 1997).

Foram avaliados o diâmetro do caule
no final da colheita, a aproximadamente
três centímetros do solo, nas safras
1998/1999 e 1999/2000; a altura de plan-

Combinação da altura de desponte e do espaçamento entre plantas de tomate
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tas no final da colheita, na safra 1999/
2000 e a produtividade e número de fru-
tos comercial e total, percentagem e mas-
sa média de frutos comerciais, nas sa-
fras 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001.

As variáveis estudadas foram sub-
metidas à análise de variância pelo teste
de F ao nível de 5% de probabilidade e,
havendo diferença significativa entre os
tratamentos, suas médias foram subme-
tidas à análise de regressão polinomial.
As análises estatísticas foram realizadas
através do programa SISVAR 5.0
(Ferreira, 2000).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na safra 1999/2000, houve ajuste li-
near altamente significativo para altura
de plantas em função do espaçamento
entre plantas e da altura de desponte
(Tabela 1). A altura média de plantas di-
minuiu linearmente com o aumento do
espaçamento entre plantas. Resultados

Tabela 1. Altura de plantas e diâmetro do caule de tomate cv. “Diva”, em função do
espaçamento entre plantas e do número de cachos por planta (plant height and stem diameter
of tomato cv. “Diva”, in relation to plant spacing in the row and number of clusters per
plant). Caçador, EPAGRI, 1998 a 2000.

Nível do fator
Altura de plantas (m) Diâmetro do caule (mm)

Safra 1999/2000 Safra 1998/1999 Safra 1999/2000

Espaçamento entre plantas (m)

0,30 1,72 14,6 20,6

0,45 1,58 16,1 21,8

0,60 1,52 17,6 22,5

0,75 1,42 18,2 23,4

Regressão Y = 1,88 - 0,006X Y = 12,3 + 0,08X Y = 18,8 + 0,06X

R² 0,968** 0,970** 0,988**

Número de cachos por planta

5 1,18 17,4 22,4

7 1,44 16,7 22,3

9 1,61 16,5 21,5

11 2,01 15,9 22,1

Regressão Y = 0,50 + 0,132X Y = 18,5 - 0,24X ns

R² 0,971** 0,964**

**Significativo a 1% de probabilidade; ns: Não significativo. (**significant at 1% probability;
ns: not significant).

S Muller & AF Wamser

Figura 1. Número e produtividade comercial de frutos de tomate cv. “Diva” em função do número de cachos por planta e do espaçamento
entre plantas (number and yield of commercial fruits of tomato cv. “Diva” in relation to number of clusters per plant and plant spacing in the
row). Caçador, EPAGRI, 1998 a 2001.



67Hortic. bras., v. 27, n. 1, jan.-mar. 2009

semelhantes foram observados por
Seleguini et al. (2006). Segundo Silva
Junior (1992) e Streck et al. (1996), a maior
densidade de plantas causa maior altura
de plantas devido ao aumento do com-
primento dos internódios ocasionado pela
busca mais intensa da luz. Como era de se
esperar, a altura de plantas diminuiu linear-
mente com a diminuição do número de
cachos por planta, o que é concordante
com Fisher (1977), ao afirmar que a poda
apical interrompe o crescimento da planta,
diminuindo a sua altura.

Para o diâmetro de caule houve ajus-
te linear altamente significativo para os
dois fatores estudados na safra de 1998/
99, e somente para o fator espaçamento
entre plantas na safra de 1999/2000 (Ta-
bela 1). O diâmetro de caule aumentou
com o aumento do espaçamento entre
plantas e diminuiu com o aumento do
número de cachos por planta. Assim,
deduz-se que o aumento dos
espaçamentos de plantio e/ou a diminui-
ção da altura das plantas fez com que as
plantas de tomate aumentassem suas
reservas nos caules.

Para as variáveis a seguir abordadas
foi possível fazer a análise de variância
conjunta para as três safras estudadas.

Para as variáveis número e produti-
vidade de frutos comerciais observou-
se que houve diferença para a altura de
desponte e também para a interação
espaçamento entre plantas e ano. O nú-
mero e a produtividade de frutos co-
merciais aumentaram linearmente em res-
posta ao aumento da altura de desponte
(Figura 1a e 1b). Para o fator espaçamento
entre plantas (Figura 1c e 1d) observa-se
que, embora houvesse interação entre os
anos estudados, o número e a produtivi-
dade de frutos comerciais por hectare di-
minuiu em resposta ao aumento do
espaçamento entre plantas nos três anos.

Para o número de frutos total, obser-
vou-se que houve efeito significativo
para a interação espaçamento entre plan-
tas e altura de desponte. Nas condições
em que foram realizados os experimen-
tos, houve ajuste linear altamente signi-
ficativo para o desponte acima do 7º e 11o

cacho, porém para os despontes acima
do 5º e 9º cacho houve ajuste quadrático
significativo (Figura 2a). Entretanto, para
todas as alturas de desponte, o número
de frutos total diminuiu com o aumento
do espaçamento entre plantas. Já para a
variável produtividade de frutos total (Fi-

gura 2b e 2c) houve efeito significativo
para os fatores espaçamento de plantio e
altura de desponte. A produtividade de
frutos total diminuiu com o aumento do
espaçamento entre plantas, porém aumen-
tou com o aumento da altura de despon-
te das plantas.

Analisando os resultados para nú-
mero e produtividade comercial e total
de frutos, em função do espaçamento
entre plantas e da altura de desponte

das plantas de tomate da cv. “Diva”,
verifica-se que quanto maiores os
espaçamentos entre plantas, menores
foram os valores observados. Resulta-
dos semelhantes foram encontrados por
Moccia & Katcherian (1997), Adpawar
et al. (2000), Hooda et al. (2001) e
Seleguini et al. (2006) que constataram
que a produtividade de tomate aumen-
tou com a diminuição do espaçamento
de plantio. No entanto, estes resultados

Combinação da altura de desponte e do espaçamento entre plantas de tomate

Figura 2. Número e produtividade total de frutos de tomate cv. “Diva” em função do
espaçamento entre plantas e do número de cachos por planta (total number of fruits and yield
of tomato cv. “Diva” in relation to plant spacing in the row and number of clusters per plant).
Caçador, EPAGRI, 1998 a 2001
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são discordantes de Sharma et al. (2001),
que verificaram maior produtividade de
frutos no maior espaçamento entre plan-
tas (0,60 m). O efeito do espaçamento
entre plantas pode ser influenciado por
outros fatores como a adubação
nitrogenada e cultivar utilizada, princi-
palmente no aparecimento de doenças
fúngicas e bacterianas que,

consequentemente, influenciam a pro-
dutividade de tomate.

Em relação à poda apical, pode-se
verificar que o número e a produtividade
de frutos totais e comerciais aumentaram
com o aumento da altura de desponte e
isto caracteriza que, quanto maior o nú-
mero de cachos por planta, maior será a
sua produtividade. Segundo Fisher

(1977) a poda apical das plantas tem como
grande inconveniente a redução do nú-
mero de cachos e, consequentemente,
redução de frutos por planta.

Para a percentagem de frutos comer-
ciais houve interação significativa entre
o espaçamento entre plantas e a altura
de desponte e entre o ano e espaçamento
entre plantas (Figuras 3a a 3c). O
espaçamento entre plantas influiu na
percentagem de frutos comerciais da
seguinte forma: houve ajuste quadrático
altamente significativo para o desponte
acima do 5º e 7º cacho, e linear positivo
quando o desponte foi realizado após o
11º cacho. Porém, para o desponte aci-
ma do 9º cacho a percentagem de frutos
comerciais não foi influenciada pelos
espaçamentos (Figura 3a). Os ajustes
das regressões mostram que com a di-
minuição do número de cachos por plan-
ta, a maior porcentagem de frutos co-
merciais ocorre nos menores
espaçamentos entre plantas.

Para a massa média de frutos comer-
ciais houve efeito para os fatores
espaçamento entre plantas e altura de
desponte. A massa média de frutos co-
merciais aumentou de modo quadrático
em resposta ao aumento do espaçamento
entre plantas e isto mostra que quanto
menor a competição entre plantas de to-
mate, maior é o desenvolvimento dos fru-
tos até certo limite (Figura 3b). Os resul-
tados dos espaçamentos de plantio obti-
dos neste trabalho são concordantes
com Fery & Janick (1970), Moccia &
Katcherian (1997), Adpawar et al. (2000)
e Hooda et al. (2001), os quais também
observaram que a massa média dos fru-
tos de tomate aumentou com o aumento
dos espaçamentos utilizados.

A massa média de frutos comerciais
diminuiu de modo quadrático em respos-
ta ao aumento da altura de desponte (Fi-
gura 3c). Isto se deve, em parte, à maior
competição entre frutos pelos
fotoassimilados. Por outro lado, o cres-
cimento em altura das hastes também
demanda por fotoassimilados, aumen-
tando a competição entre frutos e has-
tes. Estes resultados da poda apical são
concordantes com Silva (1994), o qual
relata que esta poda proporciona aumen-
tos na proporção de frutos maiores.

Diante dos resultados obtidos con-
clui-se que o efeito do espaçamento en-

Figura 3. Percentagem e massa média comercial de frutos de tomate cv. “Diva” em função do
espaçamento entre plantas e do número de cachos por planta (percentage and mean weight of
commercial fruits of tomato cv. “Diva” in relation to plant spacing in the row and number of
clusters per). Caçador, EPAGRI, 1998 a 2001.

S Muller & AF Wamser
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tre plantas sobre a produção de frutos
de tomate independe do número de ca-
chos por planta. As maiores produtivi-
dades são obtidas com o menor
espaçamento e a maior altura de despon-
ta. Os aumentos dos espaçamentos de
plantio de tomate resultam em redução
da altura das plantas, do número e pro-
dutividade de frutos comercial e total,
porém proporcionam aumento nos va-
lores médios de diâmetro do caule e do
peso médio dos frutos comerciais. Por
sua vez, os aumentos do número de ca-
chos por planta resultam em aumentos
na altura das plantas de tomate e no
número e produtividade de frutos co-
mercial e total, entretanto conferem a
redução do diâmetro do caule e da mas-
sa dos frutos comerciais.
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Dentre as espécies hortícolas, o me-
lão (Cucumis melo L.), vem sendo

produzido em volumes significativos,
principalmente na região Nordeste do
Brasil. Constitui-se na segunda fruta
mais exportada na última safra (2005/
2006), com o crescimento de 44% em
volume e 26% em valor. Atualmente, as
exportações brasileiras de melão chegam
a US$ 58 milhões, representando 17,4%
do total das exportações brasileiras de
frutas frescas (CNPq, 2007).

As sementes dos materiais híbridos,
por apresentarem alto valor comercial,
merecem atenção especial quanto ao
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potencial fisiológico. Entretanto, para
esta espécie, ainda são poucas as pes-
quisas direcionadas à comparação de
testes de vigor, sobretudo em nossas
condições.

A avaliação do potencial fisiológico
de sementes é componente fundamen-
tal de programas de controle de qualida-
de, pois constitui referência para ado-
ção de práticas de manejo destinadas à
garantia de nível satisfatório de desem-
penho. O teste de germinação, conduzi-
do em condições favoráveis de
substrato, umidade e temperatura, ge-
ralmente superestima o potencial fisio-

lógico de lotes de sementes sendo,
portanto, cada vez maior a necessidade
do uso e aprimoramento de testes de
vigor para avaliar o potencial fisiológi-
co de sementes.

O envelhecimento acelerado como
teste de vigor tem sido um dos mais uti-
lizados, com possibilidade de aplicação
para sementes de diversas culturas
(McDonald, 1995). Nesse teste, as se-
mentes são submetidas à alta tempera-
tura e umidade relativa elevada por pe-
ríodo relativamente curto, sendo, em
seguida, colocadas para germinar. Lo-
tes de sementes de alto vigor manterão

RESUMO

O teste de envelhecimento acelerado tem potencial para ser utili-
zado no controle de qualidade de sementes de hortaliças. No entanto,
há fatores que podem afetar os resultados, sendo necessários ajustes
na metodologia para obtenção de resultados consistentes. Esta pes-
quisa foi conduzida com o objetivo principal de avaliar procedimen-
tos para a condução do teste de envelhecimento acelerado para avalia-
ção do potencial fisiológico de sementes de melão, incluindo o uso de
solução saturada de NaCl em substituição à água. Sementes de dois
híbridos de melão (Goldex e Vereda), cada um representados por
cinco lotes, foram submetidos aos testes de germinação, primeira
contagem de germinação, condutividade elétrica (16 e 24 horas de
embebição), emergência de plântulas em casa de vegetação e envelhe-
cimento acelerado. Neste, foram empregados dois procedimentos:
tradicional (água) e solução saturada (40 g 100 mL-1) de NaCl, a 41ºC,
por períodos de 24, 48 e 72 horas. Foi utilizado o delineamento
inteiramente casualizado, com quatro repetições e análises isoladas
para cada teste. Os testes de primeira contagem de germinação e
emergência de plântulas foram eficientes na identificação dos lotes de
sementes de qualidade inferior. Já o teste de condutividade elétrica
não se constituiu em opção eficiente para avaliação do vigor das
sementes. O teste de envelhecimento acelerado (procedimento tradi-
cional e com solução salina saturada), utilizando o período de 72
horas, a 41ºC, mostra-se adequado para avaliação do potencial fisio-
lógico de sementes de melão. Observou-se ainda que, em comparação
com o uso de água, a utilização de solução salina no teste de envelhe-
cimento acelerado inibiu sensivelmente o crescimento e desenvolvi-
mento de fungos.

Palavras-chave: Cucumis melo, vigor, germinação.

ABSTRACT

Accelerated aging test to evaluate the physiological potential
of melon seeds

The accelerated aging test can be useful for quality control of
vegetable seeds. However, there are factors which can affect the
results, so it is necessary to adjust the methodology to obtain
consistency. This study was carried out with the main objective of
evaluating procedures for performing accelerated aging test to estimate
the physiological potential of melon seeds, including the use of
saturated solution of NaCl of water. Seeds of two melon hybrids
(Goldex and Vereda), each one represented by five lots, were submitted
to germination tests, first germination counting, electrical conductivity
(16 and 24 hours of imbibition), plant emergence in greenhouse and
accelerated aging. In the last, two procedures were used: traditional
(water) and saturated solution (40 g 100 mL-1) of NaCl at 41oC for
24, 48 and 72 hours. A completely random design was used with four
replications and single analysis for each test. The tests of first
germination counting and plant emergence were efficient to identify
seed lots of inferior quality. But the electrical conductivity test was
not efficient for evaluation of seed vigor. The accelerated aging test
(traditional procedure and with saline saturated solution), using the
period of 72 hours at 42oC, shows to be adequate for evaluating the
physiological potential of melon seeds. In comparison with the use
of water, the utilization of saline solution in the accelerated aging test
inhibited significantly growth and development of fungi.

Keywords: Cucumis melo, vigor, germination.
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sua viabilidade quando submetidos a
essas condições, enquanto os de baixo
vigor terão sua viabilidade reduzida
(AOSA, 1983).

Embora o teste de envelhecimento já
tenha caminhado suficientemente em
direção à padronização, para muitas es-
pécies, ainda há vários estudos em an-
damento com o objetivo de aprimorar sua
metodologia (Marcos Filho, 1999a). A
padronização de um teste envolve a iden-
tificação de todas as variáveis que in-
fluenciam os resultados e a incorpora-
ção de práticas adequadas de controle.
No teste de envelhecimento acelerado
as variáveis básicas são temperatura,
umidade relativa do ar e período de ex-
posição das sementes ao mesmo. Den-
tre estas, a interação temperatura/perío-
do de exposição é uma das mais estuda-
das. Na literatura pesquisada alguns
autores dedicaram-se ao estudo dessa
interação, indicando, para sementes de
melancia, 41ºC/48 h (Bhering et al., 2001);
cenoura, 41ºC/48 h (Rodo et al., 2001);
melão, 41ºC/72 h ou 96 h (Torres & Mar-
cos Filho, 2003); pepino, 41ºC/72 h
(Abdo et al., 2005); lentilha, 41ºC/48 h
(Freitas & Nascimento, 2006); rabanete,
41ºC/48 ou 72 h (Ávila et al., 2006); ervi-
lha, 41ºC/48 h (Nascimento et al., 2007).

Para as espécies de sementes peque-
nas, como as de hortaliças, o teste de
envelhecimento acelerado pode apre-
sentar certas limitações, como a
desuniformidade de absorção de água
entre amostras, o que pode resultar em
deterioração diferenciada, comprome-
tendo os resultados pós-envelhecimen-
to. Portanto, para minimizar esse proble-
ma, Jianhua & McDonald (1996) propu-
seram, durante a condução do teste, a
substituição de água por soluções
saturadas de sais. Com esse procedimen-
to, há redução da umidade relativa do
ambiente, retardando assim a absorção
de água pelas sementes, conforme verifi-
caram Torres & Marcos Filho (2003, 2005),
também com sementes de melão. Esse
método possibilita ainda redução de in-
fecção por microorganismos durante o
teste, o que pode mascarar os resulta-
dos. Esse fato foi observado em semen-
tes de pepino (Abdo et al., 2005), rabane-
te (Ávila et al., 2006), ervilha (Nascimen-
to et al., 2007) e brássicas (couve, cou-
ve-brócolis e repolho) (Costa et al., 2008).

O presente trabalho teve por objeti-
vo estabelecer metodologia para condu-
ção do teste de envelhecimento acelera-
do para avaliação do potencial fisiológi-
co de sementes de melão dos híbridos
Goldex e Vereda.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi conduzida em labora-
tório de análise de sementes da
UFERSA, em Mossoró, de dezembro/06
a março/07. Foram utilizadas sementes
de dois híbridos de melão (Vereda e
Goldex), cada um representado por cin-
co lotes, provenientes de produtores da
região do pólo agrícola Assú-Baraúna-
Mossoró (RN). Após a recepção, as se-
mentes foram homogeneizadas em
divisor tipo Gamet, e acondicionadas em
saco de papel kraft e armazenadas em
condições controladas (18-20ºC e 50%
de umidade relativa do ar), permanecen-
do nessas condições até o final da fase
experimental. As avaliações da qualida-
de das sementes foram realizadas pelos
testes descritos a seguir. Teor de água:
realizado em estufa a 105±3ºC/24 h (Bra-
sil, 1992), utilizando-se duas amostras
com 4,0 g de sementes cada, para cada
lote. Os resultados foram expressos em
porcentagem (base úmida); Germinação:
utilizaram-se quatro subamostras de 50
sementes por lote, distribuídas sobre
duas folhas de papel toalha tipo
germitest, umedecidas com água desti-
lada em quantidade equivalente a duas
vezes e meia a sua massa. Em seguida,
as sementes foram cobertas com mais
uma folha de papel, confeccionando-se
os rolos, que foram levados ao
germinador, regulado a 25ºC. As avalia-
ções foram realizadas aos quatro e oito
dias após a semeadura, segundo os cri-
térios estabelecidos pelas Regras para
Análise de Sementes (Brasil, 1992); os
resultados foram expressos em porcen-
tagem de plântulas normais; Primeira
contagem de germinação: realizada con-
juntamente com o teste de germinação,
com avaliação da porcentagem de
plântulas normais no quarto dia (Brasil,
1992); Condutividade elétrica: baseado
em resultados preliminares, este teste
conduzido pelo método de massa, com
quatro subamostras de 25 sementes fi-
sicamente puras, que após pesadas fo-

ram colocadas para embeber em copos
de plástico (200 mL), contendo 50 mL de
água destilada a 25ºC durante 16 e 24
horas. Após o condicionamento, a
condutividade elétrica da solução foi
medida por meio de leituras em
condutivímetro Digimed, modelo 31, e
os resultados expressos em µS cm-1g-1.
A leitura foi realizada logo após a retira-
da do material da incubadora, de modo
gradativo, agitando-se cuidadosamen-
te cada recipiente, com o intuito de uni-
formizar os eletrólitos lixiviados na so-
lução (Vieira & Krzyzanowski, 1999);
Emergência de plântulas em casa de ve-
getação: foram utilizadas quatro
subamostras de 50 sementes por lote,
distribuídas em bandejas multicelulares
de “isopor”, com células individuais,
contendo substrato comercial, compos-
to por casca de pinus, fibra de coco,
vermiculita e fertilizante (informações
fornecidas pelo fabricante). As bande-
jas foram mantidas em temperatura am-
biente (27 a 30ºC) e irrigação periódica.
Após as contagens, efetuadas aos doze
dias após a semeadura, determinou-se a
porcentagem de emergência de plântulas
(Nakagawa, 1994); Envelhecimento ace-
lerado (procedimento tradicional): utili-
zou-se a metodologia proposta pela
AOSA (1983) e descrita por Marcos Fi-
lho (1999b). Foram distribuídas quatro
gramas de sementes sobre tela de alumí-
nio, fixada em caixa plástica de germina-
ção (11 x 11 x 3,5 cm), contendo no fun-
do 40 mL de água destilada. As caixas
contendo as sementes foram tampadas
e permaneceram no interior da câmara a
41ºC, por períodos de 24, 48 e 72 horas.
Em seguida, as sementes foram coloca-
das para germinar conforme metodologia
descrita para o teste de germinação. A
avaliação foi realizada aos quatro dias
após a semeadura e, os resultados, ex-
pressos em porcentagem. Para fins de
monitoramento do teste, foi determina-
do, também, o teor de água das semen-
tes antes e após o envelhecimento das
sementes. Envelhecimento acelerado
(solução saturada de sal): conduzido de
maneira similar à descrita para o teste
tradicional, com exceção de serem adicio-
nados ao fundo de cada caixa plástica
(compartimento individual), 40 mL de
solução saturada de NaCl, em substitui-
ção à água. Essa solução foi obtida pela

Envelhecimento acelerado para avaliação do potencial fisiológico de sementes de melão
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proporção 40 g de NaCl (p.a.) 100 mL-1

de água, estabelecendo, com isso, am-
biente com umidade relativa do ar de 76%
(Jianhua & McDonald, 1996).

O experimento foi conduzido no de-
lineamento inteiramente casualizado,
com quatro repetições. Os dados foram
submetidos aos testes de normalidade e
de homogeneidade de variância, que in-
dicaram a não necessidade de transfor-
mação. Em seguida, foram submetidas à
análise de variância, sendo a compara-
ção de médias efetuada pelo teste de
Tukey, a 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Verificou-se pelo teste de germina-
ção que os lotes do híbrido Goldex não
diferiram entre si. Com relação ao híbri-
do Vereda, o lote 5 foi considerado como
de qualidade inferior, enquanto os lotes
1, 2, 3, e 4 foram agrupados num mesmo
nível, não diferindo entre si (Tabela 1).

Todos os lotes apresentaram germi-
nação superior à mínima (80%)
estabelecida para comercialização de
sementes de melão (CESM/RS, 1998). É
importante e coerente a comparação de
lotes de sementes com germinação se-
melhante (Marcos Filho, 1999a) e, de
acordo com Powell (1986), preferencial-

mente situados na Fase I da curva de
perda de viabilidade, pois, ao atingir a
Fase II, mesmo o teste de germinação
(conduzido sob condições favoráveis)
é capaz de detectar diferenças no po-
tencial fisiológico das amostras avalia-
das. Essa autora considera que a posi-
ção de cada lote dentro da Fase I deter-
mina seu nível de vigor. Neste estudo,
todos os lotes apresentaram germinação
variando entre 86 e 98%, estando situa-
dos, portanto, na Fase I da curva de per-
da de viabilidade da semente, caracteri-
zada por ser relativamente longa e com
poucas sementes mortas.

O teste de primeira contagem de ger-
minação (Tabela 1), mostrou-se mais sen-
sível que o teste de germinação, princi-
palmente para os lotes do híbrido Vere-
da, que classificou o lote 1 como de me-
lhor potencial fisiológico, embora não
diferindo estatisticamente do lote 3; o
lote 5 foi identificado como de pior qua-
lidade. Com relação aos lotes do híbrido
Goldex, esses apresentaram resultados
semelhantes no teste de germinação,
diferindo apenas para o lote 1 que apre-
sentou menor valor para a primeira con-
tagem.

Embora a primeira contagem de ger-
minação possa ser considerada um
indicativo de vigor, sabe-se que a redu-

ção da velocidade da germinação não
está ente os primeiros eventos do pro-
cesso de deterioração de sementes
(Delouche & Baskin, 1973), justificando
a menor eficiência deste teste em detec-
tar pequenas diferenças de vigor e o
conseqüente agrupamento dos lotes.
Por outro lado, Bhering et al. (2000) tra-
balhando com sementes de pepino, ve-
rificaram que a primeira contagem do tes-
te de germinação pode ser utilizado roti-
neiramente para se obterem informações
preliminares sobre o vigor dos lotes de
sementes desta espécie.

Analisando os resultados do teste
de condutividade elétrica (Tabela 1),
verificou-se para ambos os híbridos que
os períodos de embebição (16 e 24 ho-
ras) mostraram concordância quanto à
ordenação dos lotes e a possibilidade
de redução no período de condiciona-
mento das sementes de melão, sem que
haja prejuízo de confiabilidade dos re-
sultados. Esta possibilidade de redução
do período de embebição em sementes
de hortaliças foi também verificada por
Torres et al. (1998), com maxixe; Dias et
al. (1998), com quiabo; Sá (1999), com
tomate e Abdo et al. (2005), com pepino.

Neste teste os lotes 1 e 5 do híbrido
Goldex foram indicados como os mais
vigorosos, enquanto os lotes 3 e 4 como
de qualidade inferior; o lote 2 apresen-
tou resultado intermediário. Portanto,
observa-se que a condutividade elétri-
ca não forneceu informações compatí-
veis com os demais testes empregados,
exceto para o lote 5 que manteve a supe-
rioridade. Para o híbrido Vereda, os lo-
tes 1, 3 e 5 foram considerados como de
melhor potencial fisiológico e o lote 4
como de pior desempenho; o lote 2 apre-
sentou comportamento intermediário.
Para este híbrido, os resultados de
condutividade elétrica também não fo-
ram totalmente coerentes com os obti-
dos nos testes de germinação e primeira
contagem de germinação que, para es-
tes testes, o lote 5 é tido como de pior
qualidade.

O teste de condutividade tem sido
reconhecido como eficiente para a ava-
liação do vigor de hortaliças, conforme
demonstraram Oliveira & Novembre
(2005), para pimentão; Abdo et al. (2005),
para pepino; Dias et al (2006), para ce-
bola e Vieira & Dutra (2006), para abó-

Tabela 1. Germinação, primeira contagem, condutividade elétrica (CE) (16h e 24h de embebição)
e emergência de plântulas em casa de vegetação de sementes de dez lotes de melão, híbridos
Goldex e Vereda (germination, first counting, electrical conductivity (CE) (16h and 24h of
soaking) and seedling emergence in the green house of melon seeds, hybrids Goldex and
Vereda). Mossoró, UFERSA, 2007.

Híbrido Lote
Germinação

(%)

Primeira
contagem

(%)

Condutividade elétrica
(µS cm -1 g-1)

Emergên--
cia de

plântulas
(%)16 h 24 h

Goldex 1 92 a 80 ,b 75,a 97,a 86,b

2 96 a 90 ,a 86,b 100,b 94,a

3 98 a 89 ,a 100,c 124,c 94,a

4 96 a 92 ,a 102,c 130,c 96,a

5 96 a 90 ,a 74,a 99,a 94,a

CVs (%) 3,4 4,6 4,8 5,3 6,2

Vereda 1 98 a 96 ,a 78,a 96,a 94,a

2 96 a 90 ,b 100,b 111 ,b 87,b

3 94 a 94 ,ab 78,a 99,a 91,ab

4 92 a 89 ,b 125,c 143,c 88,b

5 86 b 74 ,c 75,a 95,a 81,c

CVs (%) 4,2 5,7 6,1 5,9 7,7

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste de Tukey,
p≤0,05, para cada híbrido (means followed by the same letter in the column did not differ
from each other, Tukey’s test, p≤0,05).

SB Torres et al.
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bora. No entanto, o teste não tem sido
considerado eficiente para melão (Tor-
res & Marcos Filho, 2005) e tomate
(Novembre et al., 1995). Nestas espé-
cies, provavelmente a presença da mem-
brana semi-permeável, de origem nucelar,
permite a entrada de água mas não a di-
fusão de certos eletrólitos para o exte-
rior. Fato também verificado nesta pes-
quisa, onde o teste de condutividade
elétrica mostrou-se menos adequado
para avaliação do vigor de sementes de
melão, uma vez que seus resultados se
mostraram contraditórios aos obtidos
nos outros testes, em maior ou menor
intensidade, dependendo do híbrido
avaliado. Entretanto, a continuidade da
pesquisa provavelmente fornecerá sub-
sídios para o esclarecimento dos moti-
vos que determinam a obtenção de re-
sultados imprevisíveis com esse teste.

O teste de emergência de plântulas
em casa de vegetação (Tabela 1) classi-
ficou os lotes de melhor e pior desempe-
nho, de maneira semelhante à verificada
no teste de primeira contagem de germi-
nação. Segundo Marcos Filho (1999a),
o teste de emergência de plântulas cons-
titui parâmetro indicador da eficiência
dos testes para avaliação do potencial
fisiológico de lotes de sementes. Por-
tanto, essa eficiência em distinguir, com
segurança, os lotes de baixo e alto vigor
foi mais evidente para os lotes do híbrido
Vereda, enquanto que os do híbrido
Goldex, apresentaram qualidade relativa-
mente uniforme, identificando-se apenas
o lote 1 como de menor potencial fisioló-
gico. Assim, enfatiza-se a importância do
uso de mais de um teste para determinar
o vigor dos lotes de sementes (Marcos
Filho, 1998), devido à influência dos mé-
todos adotados e uso de situações espe-
cíficas de estresse para estimar o com-
portamento relativo dos lotes em campo
(Carvalho & Nakagawa, 2000).

O teor de água inicial das sementes
foi semelhante para os dez lotes (Tabela
2). Este fato é importante para a execu-
ção dos testes, considerando-se que a
uniformização do teor de água das se-
mentes é imprescindível para a padroni-
zação dos procedimentos e obtenção de
resultados consistentes (Marcos Filho,
1999b), pois, dentro de certos limites, as
sementes mais úmidas são mais afeta-
das pelas condições do envelhecimen-

to acelerado, apresentando maior grau
de deterioração.

As sementes de melão envelhecidas
pelo método tradicional apresentaram
acréscimos no teor de água com o au-
mento do período de envelhecimento.
Verificou-se que esse incremento foi
mais acentuado no primeiro período de
envelhecimento, ou seja, após 24 horas
(Tabela 2). A partir deste período, o teor
de água das sementes continuou aumen-
tando, porém em proporções inferiores,
quando comparadas ao primeiro perío-
do de envelhecimento, mostrando, por-
tanto, que as sementes secas, por apre-
sentarem baixo potencial mátrico, absor-
vem água rapidamente quando coloca-
das em atmosfera úmida (Bewley &
Black, 1994). O teor de água das semen-
tes expostas à solução saturada de NaCl
apresentou valores menores e mais uni-
formes, após os períodos de envelheci-
mento em relação aos observados para
as envelhecidas pelo procedimento tra-
dicional (Tabela 2); isto indica que o uso
de solução salina contribuiu para retar-
dar a absorção de água pelas sementes
durante o envelhecimento das mesmas.

Verificou-se que, de forma geral, am-
bos os procedimentos de envelhecimen-
to (Tabela 3), proporcionaram a identifi-
cação dos lotes 1 e 5 como de menor
potencial fisiológico, respectivamente
para os híbridos Goldex e Vereda, ha-
vendo, nesse sentido concordância com
os testes de primeira contagem de ger-
minação e emergência das plântulas em
casa de vegetação (Tabela 1).

Apesar da semelhança entre as in-
formações proporcionadas para os hí-

bridos Goldex e Vereda (Tabela 3), indi-
cando os lotes de menor e maior quali-
dade, os períodos de 24 e 48 horas de
envelhecimento, mostraram-se pouco
eficientes na separação dos lotes em di-
ferentes níveis de vigor. Utilizando o
período de 48 horas, a 42ºC, para avalia-
ção de sementes de melão, Cano-Ríos et
al. (2000), também constataram que este
período mostrou-se pouco sensível para
estimar o potencial de armazenamento
das sementes.

Neste estudo, constatou-se que o
período de 72 horas, para ambos os pro-
cedimentos de envelhecimento, exibiu
maior sensibilidade para identificação
dos lotes em diferentes níveis de poten-
cial fisiológico. Dessa forma, o híbrido
Goldex apresentou os lotes 2, 3 e 4 como
de melhor potencial fisiológico; o lote 1
como de pior qualidade e o 5 com quali-
dade intermediária. Esses resultados
concordam em parte com os obtidos para
os testes de primeira contagem de ger-
minação e emergência de plântulas em
casa de vegetação quando indicam a
inferioridade do lote 1 (Tabela 1). Os re-
sultados do híbrido Vereda indicam que
os lotes 1 e 5 apresentaram melhor e pior
qualidade, respectivamente; de forma
geral, os lotes 2, 3 e 4 revelaram-se como
de qualidade intermediária, havendo,
nesse aspecto, concordância com os
resultados dos testes de primeira conta-
gem e emergência das plântulas (Tabela 1).
Esse período de 72 horas de envelheci-
mento, tanto no procedimento tradicio-
nal quanto em solução saturada de NaCl,
corrobora com o encontrado por Torres

Tabela 2. Teor de água (TA) obtido antes e após os períodos de envelhecimento, a 41ºC, em
sementes de melão, híbridos Goldex e Vereda (seed moisture content obtained before and after
the seed aging, at 41ºC, in melon seeds, hybrids Godex and Vereda). Mossoró, UFERSA, 2007.

Híbrido Lote

Teor de água (%)

Inicial
Tradicional Solução saturada

24h 48h 72h 24h 48h 72h

Goldex 1 7,2 25,4 26,8 27,3 8,8 9,6 9,6

2 7,0 24,9 27,0 28,0 8,6 9,2 9,4

3 7,2 24,4 27,0 27,6 7,8 10,0 10,2

4 7,5 25,6 27,2 27,8 9,2 9,8 9,6

5 6,9 24,6 25,3 26,6 8,4 9,6 9,4

Vereda 1 7,0 25,4 26,8 27,2 8,8 9,7 9,6

2 6,5 26,2 28,0 29,1 8,6 9,8 10,0

3 7,0 25,4 27,0 28,4 8,6 9,6 10,0

4 7,4 26,1 28,2 28,8 9,2 10,1 10,2

5 7,1 25,6 26,6 27,2 9,3 10,2 10,1

Envelhecimento acelerado para avaliação do potencial fisiológico de sementes de melão
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& Marcos Filho (2003), com sementes
de melão. Além de apresentar a vanta-
gem de possibilitar respostas mais rápi-
das sobre a qualidade dos lotes do que
o período de 192 horas de envelhecimen-
to, a 42ºC, sugerido por Pesis & Timothy
(1983), também para sementes de melão.

Verifica-se, de forma geral, que a uti-
lização do procedimento tradicional ou
modificado do teste de envelhecimento
acelerado possibilitou a obtenção de
resultados semelhantes quanto à clas-
sificação dos lotes de sementes em rela-
ção ao seu potencial fisiológico. Porém,
o procedimento utilizando solução sali-
na apresenta uma vantagem em relação
ao procedimento tradicional: o uso de
soluções salinas em substituição à água
inibe sensivelmente o crescimento e de-
senvolvimento de fungos, facilitando o
manuseio e eliminando sua possível in-
terferência na avaliação do potencial fi-
siológico das sementes. Observações
semelhantes foram feitas por Torres &
Marcos Filho (2003), com sementes de
melão e Costa et al. (2008), com semen-
tes de couve, couve-brócolis e repolho.

Nesse sentido, os resultados obti-
dos no presente trabalho indicaram que
o teste de envelhecimento acelerado
(procedimento tradicional e com solu-
ção salina saturada), utilizando o perío-
do de 72 horas, a 41ºC, mostra-se ade-

quado para avaliação do potencial fisio-
lógico de sementes de melão.
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The Northeast region of Brazil
responds for nearly 95% of the

national melon (Cucumis melo L.)
production. Located at this region, States
of Rio Grande do Norte and Ceará supply
respectively 55 and 28% of the total
melon harvested in Brazil (FNP, 2007). The
expansion of the area used for melon
production in this region, in addition to
an intensive year-round growing system,
contribute to rise the intensity of several
diseases, amongst them downy mildew,
caused by Pseudoperonospora cubensis
(Berk. & Curt.) Rost. (Santos et al., 2000).
Downy mildew is one of the most
important melon diseases in Northeast
Brazil. It causes up to 60% reduction in
fruit production (Cardoso et al., 2002a)
and 49% in the content of soluble solids
(Cardoso et al., 2002b).

MICHEREFF SJ; NORONHA MA; LIMA GSA; ALBERT ICL; MELO EA; GUSMÃO LO. 2009. Diagrammatic scale to assess downy mildew
severity in melon. Horticultura Brasileira 27: 076-079.

Diagrammatic scale to assess downy mildew severity in melon
Sami J Michereff1; Marissônia A Noronha2; Gaus SA Lima3; Ígor CL Albert1; Edilaine A Melo3;
Luciana O Gusmão3

1UFRPE-Depto.Agronomia, Fitossanidade, Av. Dom Manoel de Medeiros, s/n, 52171-900 Recife-PE; 2Embrapa Meio Norte, C. Postal 01,
64006-220 Teresina-PI; 3UFAL-CCA, BR 104 Norte, km 85, 57100-000 Rio Largo-AL; sami@depa.ufrpe.br

Downey mildew symptoms start
showing up in older leaves, as angular
light-yellow spots, limited by the veins.
Following, lesions may coalesce and rot
the tissue, which assumes a bronze to
brown hue. Olive-green to purple fungi
frutifications, the pathogen
sporangiophores and spores, can be
seen in the adaxial leaf surface. Severe
infection results in early leaf dropping,
raquitism, and malformed and
underdeveloped fruits (Rego & Carrijo,
2000; Tavares, 2002).

For any program of integrated
disease management to succeed, it is
crucial to assess disease intensity with
accuracy and precision. Accuracy refers
to how faithful an estimate is from the
actual amount of the evaluated disease,
while precision corresponds to the

confidence and/or repeatability
associated to such estimate (Nutter Jr.
& Schultz, 1995). Considering that the
melon downy mildew is a leaf spot, its
intensity is more appropriately
expressed by assessing severity, i.e., the
percent or proportion of affected leaf
area. Most of the times, disease severity
is assessed visually. Therefore, it is
prone to large subjectivity, which can
give rise to significant errors in accuracy
and precision (Nutter Jr. et al., 2006).

Downy mildew severity in melon has
been assessed mainly using descriptive
score scales (Pan & More, 1996; Cardoso
et al., 2002a; Santos et al., 2004).
Considering that disease assessment
must be easy and quick to perform in a
broad range of conditions, and even then
produce accurate, precise, and

ABSTRACT
The downy mildew, caused by Pseudoperonospora cubensis, is

an important melon disease in Northeast Brazil. Considering the lack
of standard methods for its assessment, a diagrammatic scale was
developed with 2, 4, 8, 16, 32, 64, 82, and 96% of affected leaf area.
The scale was then checked for its accuracy, precision, and
reproducibility in estimating downy mildew severity. The
diagrammatic scale was validated by eight disease raters; using 50
leaves with different severity levels, previously measured using the
software Assess®. Two evaluations were performed on the same set
of leaves, but in a different sequence order, by the same raters, within
a 15-day interval. The accuracy and precision of each rater was
determined by simple linear regression between the actual and the
estimated severity. The scale provided good levels of accuracy (means
of 87.5%) and excellent levels of precision (means of 94%), with
absolute errors concentrated around 10%. Raters showed great
repeatability (means of 94%) and reproducibility (≥90% in 90.3% of
cases) of estimates. Therefore, we could conclude that the
diagrammatic scale presented here was suitable for evaluating downy
mildew severity in melon.

Keywords: Cucumis melo, Pseudoperonospora cubensis, foliar
disease, epidemiology, phytopatometry.

RESUMO
Escala diagramática para avaliação da severidade do míldio

do meloeiro

O míldio, causado por Pseudoperonospora cubensis, é uma im-
portante doença do meloeiro no nordeste brasileiro. Devido à
inexistência de métodos padronizados para quantificação desta doen-
ça, foi elaborada uma escala diagramática com os níveis 2; 4; 8; 16; 32;
64; 82 e 96% de área foliar lesionada, avaliando-se a acurácia, a pre-
cisão e a reproducibilidade das estimativas de severidade da doença.
A escala diagramática foi validada por oito avaliadores que utilizaram
50 folhas com sintomas da doença em diferentes níveis de severidade,
mensuradas previamente pelo programa Assess®. Foram realizadas
duas avaliações em um intervalo de 15 dias, em que seqüências dife-
rentes das mesmas folhas foram estimadas visualmente pelos mes-
mos avaliadores. A acurácia e a precisão de cada avaliador foram
determinadas por regressão linear simples entre a severidade real e a
estimada. A escala diagramática proporcionou bons níveis de acurácia
(média de 87,5%) e excelentes níveis de precisão (média de 94%),
com os erros absolutos concentrando-se na faixa de 10%. Os avalia-
dores apresentaram elevada repetibilidade (média de 94%) e
reproducibilidade (≥90% em 90,3% dos casos) das estimativas. Por-
tanto, a escala proposta mostrou-se adequada para avaliação da seve-
ridade do míldio do meloeiro.

Palavras-chave: Cucumis melo, Pseudoperonospora cubensis, doen-
ça foliar, epidemiologia, fitopatometria.
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reproducible estimates (Campbell &
Madden, 1990), the use of diagrammatic
scales reduces subjectivity in severity
estimates and is a good aid to the
disease rater, once these scales are very
functional.

Due to the lack of downy mildew
quantification methods in melon that
went through rigorous validation
procedures, this work aimed at both
developing a diagrammatic scale for
assessing disease severity, and also
analyzing the quality of the estimates it
brought about.

MATERIAL AND METHODS

Development of the diagrammatic
scale

To develop the diagrammatic scale,
100 melon leaves (cultivar AF-682), with
distinct levels of mildew severity, were
collected in an experimental field in Rio
Largo County, State of Alagoas. Leaf
images (200 dpi) were produced using
the software Assessâ (The American
Phytopathological Society, St. Paul, MN,
USA). The percent of disease affected
area was determined in each image and
used as the disease severity level. A
diagrammatic scale was then developed,
with eight disease severity levels, based
on the Weber-Fechner visual accuracy
law (Horsfall & Cowling, 1978) and on
the highest severity level observed in
the collected leaves. In the scale, we tried
to reproduce patterns, shapes, and the
lesion scattering standard, as observed
in the sampled leaves.

Validation of the diagrammatic scale
To validate the diagrammatic scale,

we used colored photocopies of 50
melon leaves, with different levels of
mildew severity. Eight agronomists (A
to H), without experience on assessing
diseases, were asked to estimate
severity using the scale. To evaluate the
reproducibility of the estimates, 15 days
after the first evaluation, a new
sequence of the same leaves was
assessed by the same group, again using
the scale.

Accuracy and precision of each rater
were determine through simple linear
regression, with the actual disease
severity electronically obtained out of

the images as the independent variable
and the estimates of severity of each
rater as the dependent variable. The
accuracy of each rater and of the group
of raters was determined applying the t
test to the intercept of the linear
regression (a), to prove the hypothesis
Ho: a = 0; and to the line angular
coefficient (b), to prove the hypothesis
Ho: b = 1, both at 5% probability. The
precision of the estimates was expressed
by the regression determination
coefficient (R2), by the variance of
absolute errors (difference between the
estimate and actual severity), and by the
repeatability of the estimates, which, in
its turn, was determined by the
regression between the second and first
disease evaluation over the same
sample. Reproducibility was determined
based on the R2 values of linear
regressions involving severity estimates
from different raters, sorted in pairs, over
the same sample (Nutter Jr. & Schultz,
1995). Regression analyses were carried
out using the software Microsoftâ Office
Excel 2003 (Microsoft Corporation, 2003).

RESULTS AND DISCUSSION

The highest severity value observed
in the 100 harvested melon leaves was
96%. Therefore, the diagrammatic scale
developed to assess disease severity
consisted of the levels 2; 4; 8; 16; 32; 64;
82, and 96% of leaf affected area (Figure 1).

For the severity levels from 32% above,
symptom representation included rotted
tissue and coalesced spots. Spot
coalescence is characteristic of the melon
downy mildew, and may progress to
extensive areas of leaf rotted tissue (Rego
& Carrijo, 2000; Tavares, 2002).

In the diagrammatic scale validation,
the intercept of 37.5 and 50% of the
raters in respectively the first and
second evaluations significantly
(p≤0.01) differed from zero for the
regression lines between the actual and
the estimated severity. Most of these
raters underestimated the actual severity
(Table 1). The values of the line angular
coefficient for 87.5% of the raters, in both
evaluations, did not differed significantly
from 1 (p≤0.01) (Table 1), with no
systematic deviations. Each 1% increment
in the melon downy mildew severity
assessed electronically corresponded to
an increment of 0.85 and 0.87% in the
severity estimated by raters, respectively
in the first and second evaluation,
attesting the trend for undervaluing. The
tendency demonstrated by raters to
underestimate severity levels of the
melon downy mildew resembles what was
observed on the validation of
diagrammatic scales of the cassava brown
leaf spot (Michereff et al., 1998), yam leaf
blight (Michereff et al., 2000), Cercospora
leaf spot in lettuce (Gomes et al., 2004),
and grapevine bacterial canker
(Nascimento et al., 2005).

Figure 1. Diagrammatic scale of melon downy mildew showing increasing percentages of
affected leaf area-severity (escala diagramática do míldio do meloeiro mostrando porcenta-
gens crescentes de área foliar lesionada-severidade). Maceió, UFAL, 2006.
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In the precision analysis, the visual
severity estimates in the first evaluation
explained from 88 to 98% of the variation
(R2) observed in the electronically
disease assessment, scoring an average
of 94%. In the second evaluation, visual
estimates explained from 91 to 98% of
the electronically assessed variation,
with an average of 95% (Table 1). Most
of the raters improved estimate precision
from the first to second evaluation, which
might indicate that as raters get better
acquainted with the disease or are trained
for disease assessment, estimate
accuracy and precision are expected to
improve (Michereff et al., 2000; Tovar-
Soto et al., 2002). The precision of the
visual estimates of downy mildew

severity in melon with the aid of the scale
was similar to those observed in recent
studies for validation of diagrammatic
scales (Barbosa et al., 2006; Godoy et
al., 2006), getting fairly close to an ideal
agreement, which denotes high
precision (Kranz, 1988; Nutter Jr. &
Schultz, 1995). Most of the raters
reached excellent estimate repeatability
when using the scale: in average, 94%
of the variation in the first evaluation
was explained by the second evaluation.

The absolute errors (residue) in both
evaluations, when the diagrammatic
scale was used, were concentrated
around 10%, which, in addition to be
fairly acceptable in evaluations of
diagrammatic scales, can be reduced by

training the raters (Nutter Jr. & Schultz,
1995; Nutter Jr. et al., 2006). The
reproducibility of estimates of disease
severity was higher than 90% in 89.3% of
the cases in the first evaluation, and in
91.1% of the cases in the second
evaluation (Table 2). Such a high
reproducibility level is good evidence
that the diagrammatic scale can be placed
into practice to compare different
experiments, carried out by different raters.

The difference among raters in the
assessment of the melon downy mildew
severity confirms the observations by
Nutter Jr. & Schultz (1995) about the
human distinct ability to discriminate
disease levels. The quality of the disease
estimate is influenced not only by
psychological stimulus and response,
but also by factors such as the
complexity of the sample, lesion size and
shape, color and number of lesions in a
sample (Kranz, 1988), and rater fatigue
and difficulty to keep the focus on the
task (Shokes et al., 1987).

To put forward a proposal of a
standard system to guide severity
evaluation for a given disease is a
considerable responsibility. If the
system is defective, the costs related to
its use may be heavier than the benefits
it granted (Nutter Jr. & Schultz, 1995;
Leite & Amorim, 2002). Nevertheless,
standardization should be pursued. The
use of a standard system for disease
evaluation is the most effective way to
allow the confrontation of results from
different groups, institutions, and places
(Bergamin Filho & Amorim, 1996).

The diagrammatic scale presented
here to assess downy mildew severity in
melon was very straightforward. At the
same time, it was effective in providing a
quick disease estimate, with reasonable
accuracy and excellent precision and
reproducibility. Therefore, we consider
the diagrammatic scale to assess downy
mildew severity in melon presented here
to be a valuable tool for field surveys,
epidemiological studies, and comparison
among disease control methods.
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Table 1. Accuracy and precision of estimates of downy mildew severity in melon, represented
by the intercept (a), line angular coefficient (b) and determination coefficients (R2) of simple
linear regression, for the disease evaluation carried out by eight raters, using the diagrammatic
scale (acurácia e precisão das estimativas da severidade do míldio do meloeiro, representadas
pelo intercepto (a), coeficiente angular da reta (b) e coeficiente de determinação (R2) de
equações de regressão linear simples nas avaliações efetuadas por oito avaliadores com o
auxílio da escala diagramática). Maceió, UFAL, 2006.

Rater
1st evaluation 2nd evaluation

A B R² a b R²

A 1.48 0.92 0.97 -0.67 0.93 0.98

B -1.98 0.87 0.98 -1.96 0.92 0.98

C -1.63 0.81 0.96 -1.63 0.86 0.98

D -3.39,* 0.76,* 0.95 -3.93,* 0.83 0.97

E 0.03 0.83 0.90 4.84 0.75,* 0.93

F -0.15 0.83 0.92 5.09,* 0.94 0.92

G -4.41,* 0.87 0.95 -3.42,* 0.80 0.95

H -6.68,* 0.88 0.88 -6.63,* 0.89 0.91

Average - 0.85 0.94 - 0.87 0.95

*The star identifies cases in which the nullity hypothesis (a= 0 or b= 1) was rejected by the t
test, p≤0.01 (o asterisco representa as situações em que a hipótese de nulidade (a= 0 ou b= 1)
foi rejeitada pelo teste t, p≤0,01).

Table 2. Reproducibility of the estimates of downy mildew severity in melon as function of
the frequency of determination coefficients (R2) of simple linear regression relating estimates
from distinct raters in two evaluations, 15 days apart. (reprodutibilidade das estimativas da
severidade do míldio do meloeiro, representada pela freqüência dos coeficientes de determi-
nação (R2) de equações de regressão linear simples relacionando as estimativas entre avaliado-
res, em duas avaliações separadas de 15 dias). Maceió, UFAL, 2006.

Determination coefficient
Interval (R²)

Frequency (%)*

1st Evaluation 2nd Evaluation

0.70 - 0.79 3.3 2.7

0.80 - 0.89 7.4 6.2

0.90 - 1.00 89.3 91.1

* Calculated considering the number of occurrences in the interval in relation to 28 total
possible combinations among the eight different raters, in each disease severity evaluation
(calculada considerando o número de ocorrências do intervalo em relação ao total de 28
combinações possíveis entre os oito avaliadores em cada avaliação da severidade da doença).
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O tomateiro Lycopersicon
esculentum (Mill.), de origem pe-

ruana, é cultivado em todas as regiões
brasileiras, sendo uma das hortaliças
mais importantes em área, volume pro-
duzido e consumo. A produção do to-
mate segmenta-se em tomate para
processamento industrial e tomate de
mesa utilizado para consumo in natura.
O tomate é uma hortaliça de elevada im-
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portância socioeconômica. Além de suas
propriedades alimentícias substancial-
mente benéficas para a saúde humana, a
cultura é reconhecida como poderosa
fonte geradora de emprego e renda em
todos os segmentos de sua cadeia pro-
dutiva (Silva & Giordano, 2000).

A safra de tomate de mesa de 2008
está estimada em 2.358 mil toneladas
colhidas em área de 42.038 ha, com pro-

dutividade média de 56,1 t/ha conforme
levantamento sistemático de produção
agrícola (IBGE, 2008). A produção em
ambiente protegido é realizada nas re-
giões Centro-Oeste, Sul e Sudeste e nos
estados de Rondônia, Amazonas e Pará.
O cultivo de tomateiro em ambiente pro-
tegido visa, principalmente, aumentar a
produtividade e a qualidade dos frutos,
podendo ser implementado em áreas

RESUMO
O cultivo de tomate em ambiente protegido é economicamente

vantajoso para os produtores. No entanto, o ambiente interno da
casa de vegetação, quente e seco, favorece o crescimento populacio-
nal da traça-do-tomateiro Tuta absoluta (Meyrick) dificultando seu
controle, geralmente realizado com inseticidas químicos. O controle
biológico da traça-do-tomateiro utilizando o parasitóide
Trichogramma pretiosum Riley é indicado como método alternativo
aos inseticidas e foi avaliado em ambiente protegido. O experimento
foi conduzido com plantas de tomateiro tutoradas, cv. Larissa, em
três modelos de casas de vegetação (arco, capela e convectivo), com
288 plantas em uma área de 160 m² em cada modelo. Todos os
tratamentos foram associados com uma aplicação semanal do inseti-
cida biológico Bacillus thuringiensis e liberações semanais do
parasitóide: 1) casa de vegetação com teto convectivo: 200 cm² de
ovos parasitados em liberação única, ou seja, apenas uma vez por
semana; 2) teto em arco: 200 cm² de ovos parasitados liberados duas
vezes por semana, ou seja, 100 cm² a cada liberação; 3) capela: 400 cm²
de ovos parasitados liberados duas vezes por semana, ou seja, 200 cm²
a cada liberação. A população da traça-do-tomateiro foi amostrada
semanalmente, coletando-se 50 folíolos de tomateiro ao acaso, em cada
casa de vegetação. Em laboratório, os ovos foram contados, individua-
lizados e mantidos em câmara climatizada para se determinar o número
de larvas emergidas e o número de ovos parasitados. A produtividade e
o dano causado pela traça foram avaliados em 50 frutos colhidos ao
acaso em cada tratamento. A eficiência técnica e econômica do sistema
de produção foi analisada em cada modelo de casa de vegetação. Os
principais resultados foram: a) as diferentes condições de temperatura
e umidade proporcionadas pelas casas de vegetação têm influência
sobre o desempenho do parasitóide; b) o uso exclusivo do controle
biológico permitiu a produção de tomates por doze semanas em todas
as casas de vegetação testadas; c) de acordo com a análise econômica, o
tomate produzido em casa de vegetação tipo convectivo apresentou
melhor rendimento.

Palavras-chave: Tuta absoluta, análise econômica, controle biológi-
co inundativo, parasitóide, tomate.

ABSTRACT
A preliminar survey on the biological control of South

American tomato pinworm with the parasitoid Trichogramma
pretiosum in greenhouse models

Greenhouse tomato cropping is economically advantageous for
the producers. However, the hot and dry environment inside the
greenhouse is conducive to tomato pinworm Tuta absoluta (Meyrick)
population growth and as a consequence it is difficult to control the
pest. Nowadays, the pest is controlled mainly by insecticides. The
biological control using the parasitoid Trichogramma pretiosum Riley
is pointed out as one of those alternative methods and was evaluated
in greenhouse. Experiments were carried out in stacked plants of
tomato cv. Larissa, in three greenhouse roof models: arc, chapel and
convective, with 288 plants in a 160m2 area in each type of greenhouse.
All treatments were associated with weekly sprays of Bacillus
thuringiensis and weekly release of the parasitoid: 1) convective
greenhouse: one single release of 200 cm2 of parasitized eggs, once a
week; 2) arc roof greenhouse: release of 200 cm2 of parasitized eggs
twice a week, 100 cm2 in each release; 3) chapel greenhouse model
400 cm2 of parasitized eggs release twice a week, 200 cm2 in each
release. Once a week, 50 leaflets were collected in each greenhouse.
The number of eggs/leaf was determined in the laboratory and then
the eggs were kept individually in a chamber in order to determine the
number of emerged larvae or the number of parasitized eggs. Tomato
production and damage to the fruits were determined weekly in 50
tomato plants randomly chosen in each treatment. The technical and
economic efficiency of production system were analyzed in the
different greenhouse models. The main results were: a) different
conditions of temperature and humidity affected parasitoid
performance, b) biological control technique provided tomato
production for twelve weeks in all greenhouse tested; c) the tomato
produced in convective roof greenhouse model provided better income
as shown in the economic analysis.

Keywords: Tuta absoluta, economic analysis, inundative biological
control, parasitoids, tomato.
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pequenas. Esse sistema na região Cen-
tro-Oeste é particularmente vantajoso na
época da chuva, quando a produção em
campo aberto torna-se bastante difícil,
devido à ocorrência de doenças. O pe-
ríodo de colheita pode ser prolongado
por seis a sete meses, o que proporcio-
na maior produtividade, obtenção de
frutos de melhor aparência e qualidade,
com maior rentabilidade e compensação
do investimento inicial.

A traça-do-tomateiro, Tuta absoluta
(Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae), é
uma das principais pragas do tomate no
Distrito Federal e região geo-econômi-
ca. Esta praga causa sérios danos à
tomaticultura e o controle químico não
tem sido satisfatório (França, 1993; Fran-
ça et al., 2000; Michereff Filho & Vilela,
2001; Siqueira et al., 2000). Em ambiente
protegido, estudo elaborado por Gran-
de et al. (2003) demonstrou que 84% dos
produtores de hortaliças de Uberlândia
(MG) que utilizavam casa de vegetação
desistiram da atividade dois anos após
seu início. Um dos fatores que geraram
este insucesso foi o manejo inadequa-
do de pragas e doenças.

O controle biológico da traça-do-to-
mateiro com o parasitóide de ovos
Trichogramma pretiosum Riley
(Hymenoptera: Trichogrammatidae)
apresenta bons resultados tanto a cam-
po quanto em casas de vegetação (Parra
& Zucchi, 2004). Medeiros et al. (2006)
compararam o controle químico com o
controle biológico da traça-do-tomatei-
ro com o T. pretiosum em ambiente pro-
tegido. Neste estudo, foi demonstrada a
eficiência técnica e econômica do con-
trole biológico da traça-do-tomateiro,
por meio da utilização do parasitóide e
aplicações do entomopatógeno Bacillus
thuringiensis Berliner.

Em ambiente protegido, as condições
ambientais diferem das encontradas no
campo e podem ter influência sobre o
crescimento populacional da traça-do-
tomateiro e do parasitóide T. pretiosum.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o
controle biológico da traça-do-tomatei-
ro em diferentes sistemas de ambiente
protegido.

MATERIAL E MÉTODOS

Uma unidade de observação foi ins-
talada na Embrapa Hortaliças (DF), de

28/12/00 a 05/04/01, utilizando-se três ti-
pos de casas de vegetação (teto em arco,
capela e teto convectivo) (Makishima &
Carrijo, 1998). Foram cultivadas 288 plan-
tas de tomateiro da cultivar Larissa, com
160 m2 de área. O sistema de condução
foi o de tutoramento tradicional, com
fitilho. T. pretiosum foi criado em
Sitotroga cerealella (Olivier) como hos-
pedeiro (Haji et. al., 1998) e as liberações
foram iniciadas assim que foram detecta-
dos os primeiros adultos da traça-do-to-
mateiro aos 67 dias após o transplante
das mudas. As liberações foram realiza-
das da seguinte forma: 1) casa de vegeta-
ção teto convectivo: 200 cm2 de ovos
parasitados em liberação única, ou seja,
apenas uma vez por semana; 2) teto em
arco: 200 cm2 de ovos parasitados libera-
dos duas vezes por semana, ou seja, 100
cm2 a cada liberação; e 3) capela: 400 cm2

de ovos parasitados liberados duas ve-
zes por semana, ou seja, 200 cm2 a cada
liberação. Os tratamentos foram associa-
dos com uma aplicação semanal do inse-
ticida biológico B. thuringiensis (em dose
comercial recomendada). As casas de
vegetação foram colonizadas naturalmen-
te pela traça-do-tomateiro, de maneira
semelhante ao que se verifica em áreas
de produção de tomate em ambiente pro-
tegido. As populações da traça-do-toma-
teiro foram avaliadas por meio da coleta
semanal de 50 folíolos de tomateiro ao
acaso de cada casa de vegetação. Em la-
boratório, os folíolos foram observados
em microscópio estereoscópico para
constatar a presença de ovos e larvas da
traça. O crescimento populacional da tra-
ça foi avaliado baseado no número de
ovos por folíolo (até 1,0 ovo/folíolo con-
siderou-se que a população da traça es-
tava sob controle). Os ovos recuperados
foram colocados em cápsulas de gelatina
e mantidos em câmara climatizada tipo
BOD, a 25ºC, 70% UR e 14 h de fotofase
até a emergência do adulto ou do
parasitóide. A produtividade e a percen-
tagem de dano causado foram estimados
pelo número de frutos produzidos nos
tratamentos, desde o início até o final da
colheita, considerando-se uma colheita
por semana. A temperatura e a umidade
interna da casa de vegetação foram
monitoradas por meio da utilização de
termohigrógrafo.

A receita foi calculada pela quanti-
dade comercial obtida em cada sistema,

multiplicada pelo preço de mercado re-
cebido pelo produtor por quilo de toma-
te vendido. Os custos de produção fo-
ram calculados multiplicando-se os co-
eficientes técnicos pelo preço de merca-
do dos fatores. Os ovos da traça-do-to-
mateiro não parasitados foram conside-
rados como perdas, cujo valor foi des-
contado da receita bruta. Os indicado-
res técnico-econômicos foram gerados
pelo programa de análise econômica por
orçamentação parcial (Scolari et al.,1985;
FGV, 1997).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O crescimento populacional da tra-
ça-do-tomateiro nos diferentes modelos
de casas de vegetação foi semelhante
(Figura 1). A população manteve-se bai-
xa até a décima semana (130 dias após o
transplante), começando a aumentar a
população a partir da 11ª semana. Na 15ª
semana (165 dias após o transplante) a
população da traça-do-tomateiro atingiu
o nível de 1,0 ovo/folíolo na casa de ve-
getação capela e na semana seguinte nas
outras duas casas de vegetação. Este
fato demonstra que as medidas de con-
trole biológico empregadas foram
eficientes até este período. Em trabalho
semelhante, Medeiros et al. (2006) ob-
servaram um nível populacional de 7
ovos/folíolo na 15ª semana. Em termos
quantitativos observou-se que o núme-
ro de ovos da traça-do-tomateiro foi
maior na casa de vegetação capela, se-
guida pela casa de vegetação teto
convectivo e teto em arco.

A taxa de parasitismo por T.
pretiosum foi de 33% para a casa teto
em arco, 34% para casa de vegetação
capela e 40% para casa teto convectivo.
A casa de vegetação teto convectivo
além de ter apresentado maior taxa de
parasitismo, foi a que apresentou maior
produtividade de tomateiro. No entan-
to, o tratamento empregado no teto
convectivo foi o que usou menor quan-
tidade e freqüência de liberação do
parasitóide. As diferentes estruturas pro-
porcionaram variações no ambiente in-
terno, por exemplo, a casa de vegetação
teto convectivo apresentou menor tem-
peratura e umidade média, sendo a mais
próxima do ambiente externo (Figura 2).
Portanto, é possível que as condições
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internas de umidade e temperatura na
casa de vegetação tenham influência
tanto sobre o crescimento populacional
da praga como do parasitóide. De acor-
do com Pratissoli & Parra (2000), a viabi-

lidade de T. pretiosum foi afetada pela
variação da temperatura, ou seja, tem-
peraturas de 30 a 32ºC diminuíram a via-
bilidade do parasitóide em ovos da tra-
ça-do-tomateiro, como também reduzi-

ram a duração do ciclo de vida, mas não
foi observada interferência da tempera-
tura na razão sexual do parasitóide.
Pratissoli et al. (2005) determinaram em
condições controladas, em casa de ve-
getação, que a quantidade de 16
parasitóides/ovo da traça-do-tomateiro
proporcionou uma taxa de parasitismo
de 80% e que a partir deste ponto há
uma tendência de reduzir a eficiência do
parasitóide devido à menor probabilida-
de de encontrar ovos não parasitados,
favorecendo o superparasitismo
(Kinipling, 1979). Segundo Sá (1991), o
número de parasitóides a ser liberado
deve variar em função da densidade do
plantio e da intensidade da infestação
da praga.

Dentre os fatores físicos a tempera-
tura tem a maior influência nas caracte-
rísticas biológicas do parasitóide, tais
como: fecundidade, duração do ciclo de
vida, razão sexual, viabilidade e
longevidade (Pratissoli & Parra, 2001;
Noldus, 1989). Trabalhos recentes mos-
tram que existe uma faixa térmica ideal
em que o T. pretiosum apresenta melhor
desempenho (Pratissoli et al., 2007;
Pratissoli et al., 2004; Pereira et al., 2007).

O período de colheita foi de 31/01
até 24/04, ou seja, 12 semanas para to-
dos os tipos de casas de vegetação. A
produtividade foi de 2,1 kg/planta para
teto em arco, 1,9 kg/planta para capela e
2,6 kg/planta para teto convectivo. Em-
bora com menor quantidade de T.
pretiosum aplicada, verificou-se que a
casa teto convectivo foi a que apresen-
tou maior produtividade e também a que
apresentou maior taxa de parasitismo.
Esse resultado evidencia que as condi-
ções internas da casa de vegetação, tais
como temperatura mais amena e umida-
de mais baixa, proporcionam melhores
condições para o desempenho do
parasitóide.

Os coeficientes técnicos utilizados
na cultura do tomate nos três sistemas
de produção desenvolvidos em diferen-
tes tipos de casa de vegetação, apre-
sentaram variações em quantidades so-
mente no item inseticida biológico, sen-
do que os demais fatores foram utiliza-
dos em quantidades iguais em todos os
sistemas (Tabela 1). Na casa de vegeta-
ção teto em arco e teto convectivo fo-
ram aplicados 200 cm2 do parasitóide.

MA Medeiros et al.

Figura 1. Número de ovos da traça-do-tomateiro coletados em 50 folíolos de tomateiro por
semana e o número de lagartas e ovos parasitados por T. pretiosum em tomate cultivado em
ambiente protegido. I. Casa de vegetação teto em arco, II. Casa de vegetação capela e III. Casa
de vegetação teto convectivo (South American tomato pinworm eggs collected at 50 leaflets/
week, caterpillars and parasited eggs by T. pretiosum in greenhouse tomato crop. I. Arc
greenhouse, II. Chapel greenhouse and III. Convective greenhouse). Brasília, Embrapa Hor-
taliças, 2001.
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Entretanto, a eficiência biológica do
parasitóide determinada pelo índice de
parasitismo, foi de 33% e 40%, que ge-
rou o custo de R$ 4,62 e R$ 5,60, respec-
tivamente. Na casa de vegetação capela
foram aplicados 400 cm2, mas, como o
índice de parasitismo foi de 34%, o cus-
to foi de R$ 9,52. Nas casas de vegeta-
ção em referência, os ovos não
parasitados por T. pretiosum foram con-
siderados perdas por ineficiência de fa-
tores e descontados da receita bruta, ao
preço do fator multiplicado pela quanti-
dade perdida. Dessa forma, o valor das
perdas de T. pretiosum foram de R$ 9,38;
R$ 18,48 e R$ 8,40 nas casas de vegeta-
ção teto em arco, capela e teto
convectivo, respectivamente (Tabela 2).

A casa de vegetação capela, apesar
de ter recebido aplicação de maior quan-
tidade de T. pretiosum, apresentou um
percentual de 66% de ovos não
parasitados. Neste sistema, a produtivi-
dade obtida não apresentou capacida-
de de sustentar a produção no ponto de
equilíbrio, conseqüentemente a eficiên-
cia técnico-econômica foi negativa
(-1,90). Em outro estudo, Martins et al.
(1994) verificaram que a casa de vegeta-
ção capela, proporcionou menor produ-
ção, quando comparada a outras casas
de vegetação. Este fato pode estar relacio-
nado à menor radiação solar incidente
neste tipo de casa de vegetação, que re-
duz a taxa assimilatória, diminuindo con-
seqüentemente a alocação de reservas
para a formação dos frutos. Em virtude
de não ter gerado resultados técnico-eco-
nômicos desejáveis, o sistema de produ-
ção em casa de vegetação tipo capela foi
desprezado na análise econômica.

A maior eficiência técnico econômi-
ca foi proporcionada pela casa de vege-
tação teto convectivo (34,86) (Tabela 2)
e a produtividade obtida (748,80 kg) su-
perou as produtividades dos demais tra-
tamentos. Os custos operacionais, cal-
culados em R$ 886,21, foram diluídos

Figura 2. Temperatura e umidade relativa do ar em três tipos de casa de vegetação (emperature
and relative humidity air in three greenhouse types). Brasília, Embrapa Hortaliças, 2001.

Tabela 1. Coeficientes técnicos e custos de produção de tomate cultivados com o parasitóide T. pretiosum para controle de traça-do-tomateiro
em três tipos de casa de vegetação (technical and economical coefficients for tomato crop system using the parasitoid T. pretiosum to control
South American tomato pinworm at three greenhouse models). Brasília, Embrapa Hortaliças, 2001.

Tipos
especificações

Arco Capela Convectivo

Quantidade Custo (R$) Quantidade Custo (R$) Quantidade Custo (R$)

Sementes CV Larissa (R$) 288 129,60 288 129,60 288 129,60

(Kit fertirrigação) 1 210,00 1 210,00 1 210,00

Substrato (Kit) 1 34,00 1 34,00 1 34,00

Fungicidas (Kg/lt) 1 87,01 1 87,01 1 87,01

Parasitóides (cm²) 66 4,62 136 9,52 80 5,60

Serviços (R$) 10 150,00 10 150,00 10 150,00

Outros (R$) 1 250,00 1 250,00 1 250,00

Custos operacionais (R$) 865,23 870,13 866,21

pela produtividade em custos unitários
de R$ 1,16. As margens geradas por este
sistema foram positivas (40,51%), con-
siderando o preço de mercado recebido
pelo produtor (R$1,63). A relação bene-
fício/custo foi favorável (1,40). Adicio-
nalmente, observa-se que em 12 sema-

Estudo preliminar do controle biológico da traça-do-tomateiro com o parasitóide trichogramma pretiosum em ambientes protegidos
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Tabela 2. Indicadores técnico-econômicos para sistema de produção de tomate cultivado com o parasitóide T. pretiosum para controle da
traça-do-tomateiro em três tipos de casa de vegetação. (technical and economical indicators for tomato crop systems using the parasitoid T.
pretiosum to control South American tomato pinworm at three greenhouse models). Brasília, Embrapa Hortaliças, 2001.

Tipos de casas de vegetação Arco (A) Capela (B) Convectivo (C) Impacto C/A(%)

A = Produtividade (kg/estufa) 604,80 547,20 748,80 23,81

B = Custo operacional (R$) 865,23 870,13 866,21 0,11

C = B/E = Custo unitário (R$) 1,43 1,59 1,16 -10,14

D = Ineficiência parasitóide (cm²) 9,38 18,48 8,40 -10,45

E = Produção Comercial (kg) 604,80 547,20 748,80 23,81

F = Preço recebido pelo produtor /kg(R$) 1,63 1,63 1,63 0,00

G = (F x E)=Receita Bruta (R$) 985,82 891,94 1220,54 23,81

H=[(G - B) - D]=Receita Líquida 111,21 3,33 345,93 211,05

I= H/M= Eficiência Econômica dos fatores (UM) 9,27 0,28 28,83 211,05

J= (H/B)*100= Eficiência Econômica Sistema (%) 12,85 0,38 39,94 210,70

K = [(G-D)/B] = Benefício/custo (R$)= 1,13 1,00 1,40 24,00

L= [B/(F-N)] = Ponto de equilíbrio (kg) 554,63 557,78 555,26 0,11

M = Ciclo de produção e colheita (semanas) 12,00 12,00 12,00 0,00

N = Custo unitário do parasitóide (R$) 0,07 0,07 0,07 0,00

N = [(E-L)/L]*100= Eficiência técnico-econômica (%) 9,04 -1,90 34,86 285,36

nas de colheita, como nos demais siste-
mas, na casa de vegetação teto
convectivo os fatores produtivos apre-
sentaram o melhor desempenho
(28,83%).

Comparando-se os indicadores téc-
nico-econômicos do sistema de produ-
ção desenvolvidos em casa de vegeta-
ção teto em arco (A) e teto convectivo
(C), observa-se que o sistema de produ-
ção “C” superou o sistema de produção
“A” em produtividade (23,81%), custos
unitários (-10,14), sendo que a ineficiên-
cia de parasitóides foi de (-10,45). A efi-
ciência econômica do sistema “C” foi
cerca de três vezes maior, resultando que,
a cada R$ 1,00 aplicado neste processo
produtivo retornou ao produtor R$ 1,40
como indicada pela relação benefício/
custo (Tabela 2).

Para alcançar bons resultados em-
pregando o controle biológico da traça-
do-tomateiro com o parasitóide T.
pretiosum em ambiente protegido é fun-
damental considerar que o ambiente in-
terno tem influência sobre populações
de insetos. Sob o ponto de vista técni-
co-econômico concluí-se que a casa de
vegetação teto convectivo influenciou
favoravelmente a eficiência dos fatores
produtivos. Este estudo preliminar indi-
ca que os diferentes modelos de casa de
vegetação podem influenciar a popula-
ção de traça-do-tomateiro, como o de-
sempenho de T. pretiosum. É importan-
te que estas informações sejam confir-

madas, considerando que modelos mais
adequados de casa de vegetação pode-
rão ser propostos, visando promover um
manejo mais eficiente de pragas e doen-
ças, de acordo com as variações regio-
nais.
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The consumption of fresh fruit and
vegetable produce (FFV) is present

in the diet of the Brazilian population. A
survey conducted by Farina (2002)
shows that only 44% of the Brazilian
urban population consume fresh fruit
and only 58% use vegetables in their
diets. In addition, about 70% of total
FFV demand is concentrated in Brazilian
metropolitan regions, such as São Paulo,
Rio de Janeiro, and Belo Horizonte.

According to Farina (2002), with
regard to FFV sales, a decrease in the
participation of open-air markets can be
observed, except in the cities of Belo
Horizonte, Belém, and São Paulo. Also
according to Farina (2002), the open-air
market, which was the preferred type of
store in São Paulo in the 1980’s, has been
losing participation quickly. Total sales
have decreased by 22% since 1987. In
view of this, supermarkets have assumed

LIMA-FILHO DO; HOKAMA AS; SPANHOL CP. 2009. Behavior of the vegetable crops section in three types of food retail stores in Campo
Grande, Brazil. Horticultura Brasileira 27: 086-090.
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greater importance in FFV sales in other
Brazilian regions.

A study conducted by Martins et al.
(2007) compared how FFV sales
participation in the retail market of the
city of São Paulo has evolved at two
types of distribution outlets for these
products: the open-air market and the
supermarket. The authors used the
results from the Family Budget Survey
(POF - Pesquisa de Orçamento
Familiar), versions 1981/82 and 1998/
99. The results revealed that growth in
FFV sales in supermarkets comes from
policies that seek to increase the
quantities of products offered and to
expand the composition of products
offered to consumers at the same
shopping site, thus preventing the
consumer from moving to other sites in
search for desired items.

Also according to Martins et al.
(2007), FFV quality and variety are
important attributes for consumers.
Consequently, modern retail companies
started to use various logistic tools to
monitor and supply the FFV sections of
their stores, achieving freshness,
quality, and diversity levels similar to
those of the array of products found in
open-air markets.

Surveys conducted by Bech-Larsen
(2000) and Lima-Filho (1999) showed the
importance of the FFV section in retail
food stores. The Bech-Larsen study
revealed that product quality as
perceived by the consumer is the most
important criterion when selecting a
shopping site, followed by store design
(layout). Another important factor is
brand name, conveyed by the
packaging, followed by the perishability
and healthy condition of foods. Lima-

ABSTRACT
The behavior of the fresh fruits and vegetable produce section

was evaluated, under the point of view of the consumer, in three
types of food retail stores in Campo Grande, Brazilian southeast: a
grocery store (“quitanda”), a supermarket, and an open-air market. A
quantitative-descriptive survey was conducted with 120 individuals,
responsible for purchasing fresh fruit and vegetable produce for their
homes. To accomplish that, twelve variables were investigated and
adapted from the parameters used in the SERVQUAL model, in
which the attributes of the retail outlet are pointed out, such as store
hygiene and cleanliness and manner by which produce is displayed;
employee training traits, such as courtesy and helpfulness; and quality,
price range, and variety of the produce for sale. The results reveal
that shopping for grocery is done weekly; 80% of the shoppers
interviewed do their shopping in supermarkets and 94% do theirs in
open-air markets. The open-air market had the best results in the
attributes for which they were evaluated when compared with the
grocery store and the supermarket. The study also points out that
the older the shopper the more often he/she does grocery shopping.

Keywords: vegetable crops, retail outlet, retail performance,
SERVQUAL method.

RESUMO
Desempenho da seção de hortaliças em equipamentos

varejistas de alimentos

Neste estudo foi avaliado, sob o ponto de vista do consumidor, o
desempenho da seção de hortaliças em três equipamentos varejistas
de alimentos em Campo Grande(MS): uma mercearia (quitanda), um
supermercado e uma feira-livre. Foi realizada uma pesquisa quantita-
tivo-descritiva com 120 indivíduos, responsáveis pelas compras de
hortaliças para suas residências. Para tanto, foram investigadas doze
variáveis adaptadas das dimensões do modelo SERVQUAL, onde se
destacam os atributos do equipamento varejista como higiene e lim-
peza da loja e exposição dos produtos; capacitação dos funcionários
como atendimento e cortesia; e atributos do produto como qualidade,
variedade e preço. Os resultados mostram que as compras de horta-
liças são realizadas semanalmente, sendo que 80% dos consumidores
as realizam em supermercados e 94% em feiras-livres. A feira livre
apresentou o melhor desempenho nos atributos em que foi avaliada
quando comparada com a quitanda e o supermercado. Esse estudo,
também revela que, quanto maior a idade do consumidor, maior sua
freqüência de compra.

Palavras-chave: hortaliças, equipamentos varejistas, desempenho
varejista, método SEVQUAL.
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Filho (1999) interviewed 200 women of
social classes A and B in the city of
Campo Grande, and concluded that
quality of the FFV section is one of the
most important factors for the clients to
return to a given supermarket for their
shopping.

The objective of this survey was to
identify the shopping behavior of
vegetable consumers and to determine
how do they rate the retail outlet
attended. The quality evaluation for the
produce section was performed in three
sampling units, namely a grocery store
(quitanda), a supermarket, and an open-
air market, in Campo Grande-MS, Brazil.
To accomplish that, the variables
investigated were based on the
SERVQUAL method, which evaluates
the quality of services.

MATERIAL AND METHODS

Initially, an exploratory survey was
conducted based on bibliographic and
documentary surveys. Next, a
quantitative-descriptive study
(Malhotra, 1999) was conducted using
a structured questionnaire with one
hundred and twenty individuals of social
classes A/B, responsible for purchasing
food for their households. Forty
individuals were interviewed at each
type of retail outlet surveyed (grocery
store, supermarket, and open-air market),
during the months of June and July 2005.

Supermarkets typically and
predominantly sell fresh and packaged
foods as well as hygiene and cleaning
items; have a high inventory turnover;
work under the self-service concept; and
operate with a minimum of two checkout
cashiers and a selling area larger than
350 m² (Saab & Gimenez, 2000). Grocery
stores are identified as small stores with
selling areas between 20 and 50 m²,
carrying a basic line of foods, such as
deli meats and vegetables, in addition
to novelty goods, clothes, and office
supplies (Parente, 2000). Open-air
markets are traditional retail institutions
characterized by selling small amounts
of vegetables and fruit, with great variety
(Colla et al., 2007). They are located near
residential areas and also offer ready-
to-eat foods and craft items.

The SERVQUAL method
(Parasuraman et al., 1985) was used to
evaluate service quality in those three
types of retail outlets, in order to capture
criteria to perceive quality in the
services. According to the authors,
clients evaluate service quality by
comparing what they want
(expectations) against what they get
(performance). To accomplish that, the
SERVQUAL method suggests the
analysis of the following measures: (i)
empathy (verified through the helpful
service of employees); (ii) reliability:
(measured by proper service
specifications); (iii) responsibility
(observed from immediate service to the
client); (iv) safety (verified by the level
of courtesy in providing information and
the technical knowledge of company
members); (v) tangible aspects (the
environment and the individual as a
representation of the company’s
attitude).

Based on the SERVQUAL method,
the following variables were obtained:
Retail Outlet Attributes: (1) store
hygiene and cleanliness; (2) product
display; (3) product restocking in
shelves; (4) replacement of damaged/
spoiled products; (5) easy access to
products. Employee training: (6) service
provided by employees; (7) employee

knowledge about the products; (8)
employee courtesy and friendliness.
Product attributes: (9) quality of
packaged products; (10) quality of bulk
products; (11) variety of products in the
vegetables section; (12) relative prices
charged by the retail outlet.

Data analysis was divided into two
steps: the first refers to the performance
analysis of the three retail outlets
surveyed; in this step we employed the
calculation of the difference between
performance and expectation means; in
the second step, we applied the chi-
square test to detect potential
associations between variables.

RESULTS AND DISCUSSION

The vegetable consumer profile
analysis for Campo Grande allowed the
identification of some of their habits,
such as shopping frequency. There exist
a great number of consumers that choose
to do their shopping for vegetables
weekly: 80% in the supermarket and 94%
in the open-air market. This fact can be
explained by the perishability of those
products, which characterizes them as
products with high shopping recurrence.
It can also be said that shopping
frequency is strongly associated with
shopping days, that is, vegetable

Behavior of the vegetable crops section in three types of food retail stores in Campo Grande, Brazil

Figure 1. Matrix of grocery store attributes (1) hygiene and cleanliness; (2) product
display; (3) product restocking; (4) product replacement; (5) easy access; (6) quality of
service by employees; (7) employee knowledge; (8) employee courtesy; (9) quality of
packaged products; (10) quality of bulk products; (11) variety, (12) Price (matriz de atribu-
tos da mercearia (1) higiene e limpeza; (2) exposição dos produtos; (3) reposição dos
produtos; (4) substituição de produtos; (5) facilidade de acesso; (6) atendimento dos funci-
onários; (7) conhecimento dos funcionários; (8) cortesia dos funcionários; (9) qualidade dos
produtos embalados; (10) qualidade dos produtos a granel; (11) variedade, (12) preço).
Campo Grande, UFMS, 2005.
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purchases are concentrated on
promotion days, such as “green”
Wednesdays and Thursdays in
supermarkets and Saturdays in open-air
markets.

In order to become acquainted with
consumers in Campo Grande, we
measured the performance of the
sampling units with respect to consumer

expectation satisfaction in the
vegetables section. The matrix of
attributes shows the importance of a
given attribute according to the
consumer’s point of view and the store’s
performance rating in meeting consumer
expectations.

The attributes evaluated for the
grocery store (quitanda), illustrated in

Figure 1, are in the central area of the
graph, known as the gray zone (Albrecht
& Bradford, 2000). This position occurs
when the importance of the attribute
being evaluated is neither high nor low
in the consumer’s opinion, but has
satisfactory performance. In this case,
because it does not have a superior
performance, the grocery store cannot
be discriminated from the competitors
in relation to the attributes for which it
was evaluated. Among the attributes
that fall in this area, the following are
highlighted: employee knowledge,
product restocking and replacement,
easy access, product display, and
employee service. The matrix of
attributes for the grocery store
(quitanda) also shows an isolated point.
It refers to the store hygiene and
cleanliness attribute. Therefore, this
attribute is located in an area known as
normal or competitive power. This
position signals that the attributes
evaluated are highly important, with
great performance in the consumer’s
opinion.

The second type of retail trade
surveyed was the open-air market. This
type of retail outlet offers fruit and
vegetables and provides food services,
as well as imported and craft products.
It can be seen from Figure 2 that the
points are dispersed. There is a small
concentration of attributes in the areas
of relative indifference and competitive
power, and only two attributes in the area
of irrelevant superiority. The first area is
in a position where both performance
and attribute importance are relatively
low, therefore consisting of a position
of relative indifference with regard to the
service provided, in the consumer’s
opinion. Among those attributes, the
following are important: employee
knowledge about the foods, easy access
to products, and relative product price.
The second area illustrates that
attributes have great importance for the
consumer and have high performance;
these attributes are considered the
outlet’s competitive power.

If, on the one hand, attributes such
as variety, employee service, product
restocking, and product variety make up
the company’s competitive power,
attributes such as product display and

DO Lima Filho et al.

Figure 2. Matrix of open-air market attributes (1) hygiene and cleanliness; (2) product
display; (3) product restocking; (4) product replacement; (5) easy access; (6) quality of
service by employees; (7) employee knowledge; (8) employee courtesy; (9) quality of
packaged products; (10) quality of bulk products; (11) variety, (12) price (matriz de Atri-
butos da Feira-Livre (1) higiene e limpeza; (2) exposição dos produtos; (3) reposição dos
produtos; (4) substituição de produtos; (5) facilidade de Acesso; (6) atendimento dos funci-
onários; (7) conhecimento dos funcionários; (8) cortesia dos funcionários; (9) qualidade dos
produtos embalados; (10) qualidade dos produtos a granel; (11) variedade, (12) preço).
Campo Grande, UFMS, 2005.

Figure 3. Matrix of supermarket attributes (1) hygiene and cleanliness; (2) product
display; (3) product restocking; (4) product replacement; (5) easy access; (6) quality of
service by employees; (7) employee knowledge; (8) employee courtesy; (9) quality of
packaged products; (10) quality of bulk products; (11) variety, (12) price (matriz de atribu-
tos do supermercado(1) higiene e limpeza; (2) exposição dos produtos; (3) reposição dos
produtos; (4) substituição de produtos; (5) facilidade de acesso; (6) atendimento dos funci-
onários; (7) conhecimento dos funcionários; (8) cortesia dos funcionários; (9) qualidade dos
produtos embalados; (10) qualidade dos produtos a granel; (11) variedade, (12) preço).
Campo Grande, UFMS, 2005
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employee courtesy, on the other, have
little importance for the consumer, in
spite of their high performance.

The third retail outlet surveyed was
the supermarket. The matrix of attributes
shows some dispersion of attributes
within it; however, there is little
concentration of attributes in the areas
of competitive vulnerability and
competitive power. Only two attributes
are in the area of irrelevant superiority
(Figure 3). The attributes located in the
competitive vulnerability (or image loss)
area are attributes with high importance
for the consumer, but with low
performance. Among the attributes
located in this area are: product price,
employee knowledge and service, and
bulk product quality.

The supermarket shows some
attributes of great importance for the
consumer and high performance, such
as: store hygiene and cleanliness,
product restocking, and variety. As
mentioned above, the supermarket has
high performance in two other
attributes: easy access, and packaged
product quality; however, the consumer
gives little importance to those, placing
them in the area known as irrelevant
superiority area.

By using the SERVQUAL method,
we were able to identify the consumer’s
expectation in Campo Grande and the
performance of retail outlets with respect
to the service level offered. The
perception of quality by consumers with
regard to the retail outlets surveyed is
represented in Figure 4. It should be
pointed out that the performance shown
by the retail outlet should correspond
to consumers’ expectations; in other
words, and for analysis purposes, the
difference between expectation and
performance means should be equal to
zero. As a consequence, the open-air
market and the grocery store (quitanda)
had performances equal to the
consumer’s expectations in the employee
knowledge and bulk product quality
attributes (Figure 4). This implies that
the consumers’ expectations are being
met by the retail outlets they attend,
without, however, being different from
their competitors, since they do not
deliver a superior value to the consumer
in the form of added services.

The open-air market performance is
above consumer’s expectations for the
attributes: product display and
restocking, easy access to products,
employee service, and product variety.
The grocery store performance was
higher than the consumer’s expectations
for the employee courtesy attribute.
Performance in the other attributes, with
the exception of employee knowledge
and bulk product quality, already
discussed, was a little lower; stores
should pay attention to those aspects
to meet the consumer’s expectations and
deliver higher value in that regard to
achieve consumer satisfaction. The
supermarket performance was lower
than consumer’s expectations in all
attributes for which it was evaluated.
The relative food price attribute had the
poorest performance in the consumer’s
opinion. The attributes related to
employee training, such as service and
courtesy also had a low performance
level.

By comparing the demographic
profile of the interviewees with their

Behavior of the vegetable crops section in three types of food retail stores in Campo Grande, Brazil

evaluation of quality, the existence of
an association between the variables
age and nutritional value (p<0.05) can
be observed in two retail outlets: the
supermarket and the open-air market.
Consequently, it is suggested that the
greater the age of the individual the
greater his/her concern about the
nutritional value of foods. However,
such association was not verified in the
grocery store type of outlet (quitanda).
Possibly the purchase of products from
that type of store occurs in the form of
home restocking, that is, small quantities
are purchased each time. Consequently,
a concern about health and the
nutritional value of foods rests with the
main types of retail stores, i.e.,
supermarkets and open-air markets.

An association (p<0.05) can also be
seen between the variables education
and propensity of consumers to pay
premium prices for fresh vegetables. In
other words, the higher the level of
education, the greater the consumer’s
willingness to pay a little extra for fresh
vegetables in the grocery store and

Figure 4. Difference between performance means and expectations in the supermarket,
grocery store, and open-air market formats. (1) hygiene and cleanliness; (2) product
display; (3) product restocking; (4) product replacement; (5) easy access; (6) quality of
service by employees; (7) employee knowledge; (8) employee courtesy; (9) quality of
packaged products; (10) quality of bulk products; (11) variety, (12) price (diferença entre
as médias de desempenho e expectativa nos formatos de supermercado, mercearia e
feira livre (1) higiene e limpeza; (2) exposição dos produtos; (3) reposição dos produtos; (4)
substituição de produtos; (5) facilidade de acesso; (6) atendimento dos funcionários; (7)
conhecimento dos funcionários; (8) cortesia dos funcionários; (9) qualidade dos produtos
embalados; (10) qualidade dos produtos a granel; (11) variedade, (12) preço). Campo Grande,
UFMS, 2005.
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supermarket outlets. Such association
was not observed for open-air market
consumers.

An association (p<0.05) was also
observed between age and shopping
frequency in two types of retail outlets:
the supermarket and the open-air market.
This occurrence can be explained by the
fact that older consumers in social
classes A/B, consisting mostly of retired
people, have more free time available for
shopping. This association was not
verified for the grocery store. This result
can be explained by the fact that older
individuals in social classes A/B live
together with other people that carry out
minor shopping activities.

These results were also observed in
the study by Lima-Filho (1999), which
aimed to investigate the association
between the variables age and shopping
frequency. Therefore, the statement can
be made that there is a tendency
according to which the greater the age
of consumers the greater their shopping
frequency.

The present work assumes that the
importance of the quality of services
provided to consumers is necessary for
retail organizations to achieve above-
average performances. Guivant et al.
(2003) stated that, in addition to their
concern about meeting ever higher
consumer requirements, supermarkets
should act as agents in the process of
transformation of the food consumption
sphere. Their capacity to develop new
food consumption options is becoming
stronger, with more and more important
initiatives with regard to innovations
and food quality choices.

The SERVQUAL method proved
adequate for the proposed type of
analysis. Biscola & Lima-Filho (2006)

arrived at the same conclusion while
studying the quality of self-services
provided by retail banks. In future
studies, it is suggested that new
surveys, both quantitative and
qualitative, be conducted for a better
understanding about consumer
motivations when buying
VEGETABLES. Such studies are required
because they allow organizations,
especially agroindustries, to better
adapt their supply to demand, as well as
to envisage new market opportunities.
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No Brasil, a cultura do morangueiro
encontra-se difundida em regiões

de clima temperado e subtropical, onde
se produz para consumo in natura e in-
dustrialização. A produção de morango
destaca-se pela alta rentabilidade por
área e demanda intensa de mão-de-obra
(Oliveira et al., 2005).

A produção mundial de morango é
de 3,1 milhões de toneladas por ano e a
brasileira de 37,6 mil toneladas, sendo
esta última obtida em uma área estimada
de 3,5 mil hectares, com destaque para
Minas Gerais (41,4%), Rio Grande do Sul
(25,6%) e São Paulo (15,4%) (IEA, 2007).

As principais cultivares de moran-
gueiro utilizadas no Brasil provêm dos
Estados Unidos, destacando-se Aro-
mas, Camarosa, Camino Real, Diamante,
Dover, Oso Grande, Sweet Charlie e

OLIVEIRA RP; SCIVITTARO WB. 2009. Produção de frutos de morango em função de diferentes períodos de vernalização das mudas. Horticultura
Brasileira 27: 091-095.
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Ventana. No Rio Grande do Sul, a
Camarosa é a cultivar de dias curtos mais
plantada, sendo utilizada para consumo
in natura e produção de doces, sucos e
geléias (Oliveira et al., 2005).

A muda é um dos principais insumos
do sistema de produção de morango. A
mesma está diretamente relacionada com
a produtividade e a qualidade do fruto,
sendo a base para uma melhor resposta
às tecnologias empregadas no proces-
so produtivo. No Rio Grande do Sul, mais
de 80% das mudas utilizadas pelos agri-
cultores provêm do Chile e da Argenti-
na (Oliveira et al., 2005).

Segundo Durner et al. (1987), Ron-
que (1998) e Stapleton et al. (2001), a
produção do morangueiro está direta-
mente relacionada com o número de ho-
ras de frio que as mudas recebem nos

viveiros. É recomendável instalar os vi-
veiros em locais de latitude e/ou altitu-
de elevadas, a fim de que o número de
horas acumuladas de frio (2 a 7oC) seja
de 380 a 700 (Ronque, 1998). Para com-
pensar o menor número de horas de frio
de mudas produzidas em viveiros locali-
zados em latitudes médias e baixas, vá-
rios autores recomendam a sua
vernalização (Brandão Filho et al., 1989;
Tehranifar et al., 1998 e Faedi & Baruzzi,
2002). Ainda não existe relato sobre es-
tudos de vernalização da cultivar
Camarosa, comparando a produtivida-
de de mudas nacionais vernalizadas com
importadas. Portanto, avaliou-se nesse
trabalho o efeito de períodos de
vernalização das mudas sobre a produ-
ção de frutos de morango da cv.
Camarosa.

RESUMO
Avaliou-se a produção de frutos de morango da cv.

Camarosa em função de diferentes períodos de vernalização
das mudas, comparando-a com a de mudas importadas. O ex-
perimento foi realizado em Pelotas, utilizando sistema de pro-
dução sob túnel. O transplante foi realizado em 18/05/06, utili-
zando-se mudas produzidas no sul do Rio Grande do Sul,
vernalizadas por 0; 7; 14; 21 e 28 dias (4±1oC, 94±2% UR), e
mudas não vernalizadas do Chile. Os tratamentos foram dis-
postos em delineamento de blocos ao acaso, com quatro repe-
tições. A unidade experimental foi constituída por 21 plantas,
avaliadas quanto à produção, número de frutos por planta e
massa média dos frutos ao longo de 20 semanas (agosto a
dezembro de 2006). As mudas chilenas proporcionaram maio-
res produção e número de frutos do que as produzidas no RS
na ausência de vernalização (1.038,3 e 491,7 g planta-1; 55,1 e
34,3 frutos planta-1, respectivamente). A vernalização das mu-
das nacionais por cerca de 24 dias otimizou a produção e o
número de frutos (1.023,1 g planta-1; 55,6 frutos planta-1). As
mudas produzidas no RS apresentaram maior produção em
novembro e dezembro, enquanto as chilenas em outubro e
novembro.

Palavras-chave: Fragaria x ananassa, ‘Camarosa’, temperatura.

ABSTRACT
Production of strawberry fruits depending on vernalization

periods of the transplants

The yield of strawberry fruits cv. Camarosa was evaluated as
affected by different vernalization periods of the transplant, in
comparison with imported ones. The experiment was carried out in
Pelotas, Rio Grande do Sul State, Brazil, using a tunnel as production
system. The plants were transplanted on May18, 2006, using
transplants produced in the south of Rio Grande do Sul, which were
vernalized during 0; 7; 14; 21 and 28 days (4±1oC, 94±2% RH), and
transplants without vernalization coming from Chile. The treatments
were disposed according to a randomized complete block design
with four replications. The experimental unit were composed of 21
plants. The yield, number of fruits per plant and average fruit mass
were analyzed during 20 weeks (August to December). The Chilean
transplants provided greater production and number of fruits than
transplants produced in Rio Grande do Sul (1,038.3 and 491.7 g
plant-1; 55.1 and 34.3 fruits plant-1, respectively). The vernalization
of the national transplants during approximately 24 days optimized
the yield and number of fruits significantly (1,023.1 g plant-1; 55.6
fruits plant-1). Transplants produced in Rio Grande do Sul presented
higher production in November and December, while Chilean ones in
October and November.

Keywords: Fragaria x ananassa, ‘Camarosa’, temperature.
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MATERIAL E MÉTODOS

De plantas matrizes produzidas na
Embrapa Clima Temperado, em Pelotas
(latitude 31o46’00’’, altitude de 245 m e
temperatura média anual de 17,6°C) e na
região sul do Chile (latitude 37o28’00’’;
altitude de 139 m) foram obtidas mudas
comerciais, para instalação do presente
experimento, em Pelotas-RS. Inicialmen-
te, as folhas das mudas foram removi-
das, mantendo-se as raízes intactas, sen-
do realizado um tratamento preventivo
com o fungicida tiofanato metil (2 g L-1).

Os tratamentos consistiram de mu-
das não vernalizadas produzidas na re-
gião de Pelotas (RS/sem vernalização);
mudas vernalizadas por 7; 14; 21 e 28
dias produzidas na região de Pelotas
(RS/vernalização); e mudas não
vernalizadas produzidas no Chile (Chi-
le/sem vernalização).

A vernalização das mudas foi reali-
zada em câmara fria à temperatura de
4±1oC e umidade relativa de 94±2%. Du-
rante o tratamento de vernalização, as
mudas permaneceram no interior de sa-
cos plásticos transparentes de 0,05 mm
de espessura, contendo 21 plantas cada.

O transplante das mudas foi realiza-
do em 18/05/06, em canteiros de 1,2 m de
largura por 0,15 m de altura, espaçados
entre si em 0,8 m, em solo corrigido (So-
ciedade, 2004). O espaçamento entre li-
nhas e entre plantas foi de 0,35 m, sendo
utilizadas três linhas por canteiro. Os

canteiros foram revestidos com filme de
polietileno preto com 30 micras de es-
pessura.

Utilizou-se o sistema de produção em
túneis com 0,5 m de altura na parte cen-
tral, sustentados por arcos de arame
galvanizado e cobertos com filme de
polietileno transparente aditivado, com
100 micras de espessura.

Os seis tratamentos foram distribuí-
dos em delineamento experimental de
blocos casualizados, com quatro repeti-
ções. Cada parcela experimental foi com-
posta por 21 plantas de morangueiro.

As plantas de morangueiro foram
irrigadas por gotejamento, diariamente, de
acordo com a necessidade hídrica. O con-
trole das plantas daninhas, a remoção de
folhas secas e com sintomas de doenças,
de estolões e de frutos danificados ou com
defeitos foi feito manualmente. Semanal-
mente, as plantas foram fertirrigadas, com
aplicações alternadas dos fertilizantes
KSC1® (14% N, 40% P

2
O

5
, 5% K

2
O, 13% S,

0,1% B, 0,05% Cu, 0,1% Fe, 0,01% Mo e
0,1% Zn), KSC5® (8% N, 16% P

2
O

5
, 42%

K
2
O, 0,1% B, 0,1% Fe, 0,05% Mn e 0,1%

Zn) e nitrato de cálcio (500 g por 1000 plan-
tas). O tratamento fitossanitário incluiu
duas aplicações com iprodione (150 mL
por 100 L) e uma com azoxystrobin (15 g
por 100 L), para o controle de doenças
fúngicas, uma aplicação com abamectina
(50 mL por 100 L), para o controle de ácaros,
e a utilização de iscas para o controle de
broca das frutas (Lobiopa insularis) e de
camundongos.

O período de colheita dos frutos,
considerado para a avaliação do experi-
mento, estendeu-se do início do mês de
agosto ao final do mês de dezembro de
2006. Ao longo desse período, determi-
naram-se, semanalmente, a massa fres-
ca e o número de frutos produzidos por
unidade experimental. A massa média
dos frutos foi calculada pela razão entre
essas duas variáveis. Foram determina-
dos ainda, o número e a massa média
acumulada dos frutos por planta, bem
como a produção acumulada, conside-
rando-se o período integral de colheita
(20 semanas). Para a avaliação das ca-
racterísticas acima, foram considerados
apenas os frutos comercializáveis, des-
cartando-se aqueles com defeitos, em
deterioração e com massa inferior a 3 g.

Os dados relativos ao período inte-
gral de colheita foram submetidos à aná-
lise de variância, comparando-se as mé-
dias dos tratamentos pelo teste Tukey
(p≤0,05). Adicionalmente, os dados se-
manais de colheita foram reunidos em
grupos de quatro semanas, perfazendo
cinco períodos de avaliação, os quais
corresponderam às colheitas dos meses
de agosto, setembro, outubro, novem-
bro e dezembro. Estes foram analisados
considerando-se delineamento de blo-
cos casualizados com parcelas subdivi-
didas no tempo. As médias dos fatores
tratamento e período de avaliação foram
analisadas pelo teste Tukey (p≤0,05). O
efeito do período de vernalização das
mudas nacionais foi avaliado por meio
de análise de regressão polinomial, con-
siderando-se os dados relativos ao pe-
ríodo total de colheita.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao longo dos cinco meses de co-
lheita, as mudas importadas do Chile
apresentaram melhor desempenho do
que aquelas produzidas no sul do Rio
Grande do Sul na ausência de
vernalização, quanto à produção acumu-
lada de frutos comerciais, número e mas-
sa média dos frutos (Tabela 1). O de-
sempenho superior das mudas importa-
das em relação às nacionais também foi
observado por Oliveira & Scivittaro
(2006). Segundo Durner et al. (1987),
Ronque (1998) e Stapleton et al. (2001),
a produção do morangueiro está direta-

RP Oliveira & WB Scivittaro

Tabela 1. Produção acumulada de frutos comerciais, número de frutos por planta e massa
média de frutos de morangueiro da cv. Camarosa colhidos de agosto a dezembro de 2006, em
função da procedência e do período de vernalização da muda (production of commercial
fruits, number of fruit per plant and average fruit mass of strawberry cv. Camarosa harvested
from August to December 2006, according to the source and the period of transplant
vernalization). Pelotas, Embrapa Clima Temperado, 2006.

Procedência/ período de
vernalização

Produção
comercial (g

planta-1)

Número de frutos
por planta

Massa média dos
frutos (g)

RS/sem vernalização 491,7 d 34,3 c 17,0 b

RS/vernalização por 7 dias 802,5 c 43,4 b 17,8 ab

RS/vernalização por 14 dias 856,8 bc 50,3 ab 16,8 b

RS/vernalização por 21 dias 1.069,6 a 57,9 a 19,4 a

RS/vernalização por 28 dias 994,7 b 54,1 a 18,4 ab

Chile/sem vernalização 1.038,3 a 55,1 a 19,5 a

C.V. (%) 7,2 7,4 4,2

Médias seguidas de mesma letra nas colunas, não diferem significativamente entre si pelo
teste de Tukey a 5% de probabilidade (means followed by the same letter in the columns do
not differ according to Tukey’s test at the 5% level of probability).
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mente relacionada ao número de horas
de frio que as mudas recebem nos vivei-
ros. Para Ronque (1998), recomenda-se
que os viveiros estejam localizados em
regiões de latitude e/ou altitude eleva-
das, a fim de que o número de horas acu-
muladas de frio (2 a 7oC) seja de 380 a
700. Desta forma, a maior produtividade
das plantas oriundas de mudas do Chile
(latitude 37o28’00’’) em relação às do Rio
Grande do Sul (latitude 31o46’00’’) pode
ser atribuída ao maior número de horas
de frio recebido durante o período de
formação da muda. Além disso, as mu-
das chilenas são armazenadas e trans-
portadas para o Brasil em caminhões fri-
goríficos, simulando uma vernalização,
ao passo que as mudas nacionais são
geralmente transplantadas quase imedia-
tamente após o arranquio (Santos &
Medeiros, 2003). Stapleton et al. (2001),
utilizando a cultivar de morangueiro
Sweet Charlie, também obtiveram maior
produção de frutos em plantas prove-
nientes de região de maior latitude (23,1
t ha-1) em relação à de menor latitude
(18,1 t ha-1).

Com relação ao efeito do período de
vernalização das mudas nacionais, de-
terminou-se significância para as variá-
veis produção acumulada de frutos co-
merciais, número de frutos e massa mé-
dia de frutos. Para as duas primeiras, os
dados ajustaram-se a modelos
quadráticos, com valores máximos cor-
respondentes aos períodos de 24,2 e 24,6
dias, respectivamente (Figuras 1 e 2).
Estes resultados demonstram a impor-
tância da vernalização para a muda na-
cional otimizando a produção e confe-
rindo competitividade com o mercado de
mudas chilenas. Por sua vez, os dados
de massa média dos frutos ajustaram-se
ao modelo linear crescente: y = 16,995 +
0,0643x; R2 = 0,43**.  Os dados relativos
a esta variável indicam, ainda, menor
sensibilidade ao efeito do período de
vernalização, relativamente às variáveis
produção e número de frutos de moran-
go produzidos.

Ao se comparar as mudas produzi-
das no Rio Grande do Sul sem e com
vernalização por 21 dias, verifica-se
maior produção acumulada (1069,6 g
planta-1) e número de frutos produzidos
por planta (57,9) para as plantas prove-
nientes de mudas vernalizadas, o que
representou incremento de 117% e 69%,

respectivamente (Tabela 1). O benefício
da vernalização de mudas de moranguei-
ro também foi descrito por Brandão Fi-
lho et al. (1989), Tehranifar et al. (1998)
e Faedi & Baruzzi (2002). Na Itália, estes
últimos autores reportaram aumento de
30% na produção de morango, oriunda
de mudas vernalizadas.

A vernalização da muda nacional por
21 dias conferiu-lhe potencial de produ-
ção semelhante ao da muda chilena (Ta-
bela 1). Rice Jr. (1990), não verificou efeito
do período de vernalização das mudas

na produção de frutos de morangueiro
da cultivar Tioga, mantida a 5oC. No en-
tanto, obteve maior produção ao
vernalizar mudas de morangueiro
‘Selekta’ e ‘Rovelle’ por sete dias.
Tehranifar et al. (1998) obtiveram maior
produção de frutos da cv. Elsanta ao ar-
mazenarem as mudas por 28 dias em câ-
mara fria a 3oC.

Nos dois primeiros meses de colhei-
ta (agosto e setembro) não houve efeito
da procedência e do período de
vernalização da muda na produção e no

Figura 1. Produção acumulada de frutos comerciais de morangueiro da cv. Camarosa colhidos
de agosto a dezembro de 2006, em função do período de vernalização da muda produzida no
Rio Grande do Sul (Production of commercial fruits of strawberry cv. Camarosa harvested
from August to December 2006, according to the vernalization period of the transplant
produced in Rio Grande do Sul). Pelotas, Embrapa Clima Temperado, 2006.

Figura 2. Número médio de frutos produzidos por planta de morangueiro da cv. Camarosa
colhidos de agosto a dezembro de 2006, em função do período de vernalização da muda produ-
zida no Rio Grande do Sul (average number of fruits produced per plant of strawberry cv.
Camarosa harvested from August to December 2006, according to the vernalization period of
the transplant produced in Rio Grande do Sul). Pelotas, Embrapa Clima Temperado, 2006.
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número de frutos produzidos por plan-
ta. Nos demais meses, de modo geral, o
contrário aconteceu para as variáveis
analisadas (Tabelas 2 e 3). As mudas
procedentes do Chile proporcionaram
maior produção nos meses de outubro e
novembro, enquanto que as produzidas
no Rio Grande do Sul em novembro e
dezembro (Tabela 2). Desta forma, as
mudas do Chile são indicadas para os

RP Oliveira & WB Scivittaro

Tabela 3. Número e massa média (g) de frutos produzidos por planta de morangueiro da cv.
Camarosa, em função da procedência, período de vernalização da muda e época de colheita
(number of fruits per plant and average fruit mass (g) of strawberry cv. Camarosa, according
to the source, period of transplant vernalization and month of harvest). Pelotas, Embrapa
Clima Temperado, 2006.

Procedência /
Período de vernalização

Época de colheita

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Número de frutos por planta

RS/sem vernalização 3,7aB 4,2aB 3,6cB 12,4eA 10,4eA

RS/vernalização por 7 dias 2,6aD 3,8aD 7,0bC 13,2deB 16,9cdA

RS/vernalização por 14 dias 3,2aD 4,6aD 7,9bC 15,8cdB 23,7bA

RS/vernalização por 21 dias 1,3aD 2,7aD 6,0bcC 21,1aB 26,7aA

RS/vernalização por 28 dias 1,8aD 3,7aD 6,7bC 18,2bcB 23,7bA

Chile/sem vernalização 3,6aD 2,9aD 12,1aC 20,7abA 15,8dB

C.V. (procedência/período vernalização) = 7,4% C.V. (época de colheita) = 13,0 %

Massa média do fruto (g)

RS/sem vernalização 13,5bB 14,3bB 33,3aA 9,4bC 14,3abB

RS/vernalização por 7 dias 13,2bD 14,8bCD 25,1bcA 18,7aB 17,4aBC

RS/vernalização por 14 dias 15,0abBC 14,0bC 21,8cA 17,8aB 15,4abBC

RS/vernalização por 21 dias 17,6aBC 14,7bC 27,6bA 20,7aB 15,1abC

RS/vernalização por 28 dias 15,6abC 14,0bC 26,9bA 20,7aB 15,4abC

Chile/sem vernalização 18,6aB 19,6aB 28,8bA 17,1aBC 13,4bC

C.V. (procedência/período vernalização) = 4,2% C.V. (época de colheita) = 10,8%

Médias seguidas de mesma letra, minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas, não diferem
significativamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade (means followed by the
same lowercase letter in the columns and by the uppercase letter in the rows do not differ
according to Tukey’s test at the 5% level of probability).

Tabela 2. Produção de frutos comerciais (g planta-1) de morangueiro da cv. Camarosa, em
função da procedência, período de vernalização da muda e época de colheita (production of
commercial fruits (g plant-1) of strawberry cv. Camarosa, according to the source, period of
transplant vernalization and month of harvest). Pelotas, Embrapa Clima Temperado, 2006.

Procedência/período de
vernalização

Época de colheita

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

RS/sem vernalização 49,5a B 59,9a B 118,0c A 116,9d A 147,4d A

RS/vernalização por 7 dias 34,4a D 55,6a D 174,2b C 245,5c B 292,8b A

RS/vernalização por 14 dias 47,2a C 64,6a C 172,0b B 281,4c A 291,6b A

RS/vernalização por 21 dias 22,7a C 40,0a C 165,0bc B 438,9a A 403,1a A

RS/vernalização por 28 dias 28,7a C 52,0a C 178,8b B 370,0b A 365,1a A

Chile/sem vernalização 65,3a C 58,2a C 348,6a A 355,4b A 210,7c B

C.V. (procedência/período vernalização) = 7,2% C.V. (época de colheita) = 13,2%

Médias seguidas de mesma letra, minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas, não diferem
significativamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade (means followed by the
same lowercase letter in the columns and by the uppercase letter in the rows do not differ
according to Tukey’s test at the 5% level of probability).

produtores do Rio Grande do Sul que
comercializam o morango no próprio
Estado, pois os preços tendem a reduzir
ao longo do segundo semestre. Já para
aqueles que possuem mercados na re-
gião sudeste do país, a muda vernalizada
nacional é vantajosa, pois os preços do
mês de dezembro são consideravelmen-
te superiores aos de outubro, em razão
da safra de São Paulo e de Minas Gerais

concentrar-se no meio do ano
(Agrianual, 2006). A utilização de mudas
de ambas as procedências é interessan-
te para os produtores que desejam
escalonar a produção, principalmente
para otimizar o uso da mão-de-obra, al-
tamente demandada na cultura do mo-
rangueiro. Os resultados apresentados
são concordantes com aqueles reporta-
dos por Durner et al. (1987) e Stapleton
et al. (2001), segundo os quais as mu-
das produzidas sob latitudes maiores
produzem precocemente. A redução na
produção das plantas oriundas de mu-
das importadas do Chile no mês de de-
zembro deve-se ao fato de a cultivar
Camarosa ser de dias curtos, sendo,
comumente, mais produtiva na primave-
ra, com diminuição da produção à medi-
da que as temperaturas médias vão au-
mentando e os dias se tornando mais
longos (Santos & Medeiros, 2003).

Independentemente da procedência
e do período de vernalização, as plantas
de morangueiro apresentaram maior
massa média de frutos no mês de outu-
bro, com variação de 21,8 a 33,3 g (Tabe-
la 3). Observa-se que, embora tenham
ocorrido diferenças significativas na
massa dos frutos entre os tratamentos,
estas variaram entre os meses de colhei-
ta. Este comportamento é explicado pelo
fato de que quando a produção é eleva-
da, existe uma tendência de se produzir
frutos de menor tamanho (Domingues
et al., 2001).

Os valores de massa média dos fru-
tos obtidos ao longo do período de co-
lheita (9,4 a 33,3 g) (Tabela 3), foram su-
periores ao patamar de comercialização
estabelecido por Souza (1972) para mo-
rango tipo especial (8 a 14 g), revelando
o potencial da cultivar Camarosa para a
produção de frutos grandes (University
of California, 2006).

Com base nos resultados obtidos,
pode-se concluir que: 1) As mudas chi-
lenas proporcionam maior produção e
número de frutos por planta do que as
mudas produzidas no Rio Grande do Sul
na ausência de vernalização; 2) A
vernalização das mudas nacionais por
cerca de 24 dias otimiza a produção e o
número de frutos produzidos por plan-
ta. 3) As mudas produzidas no Rio Gran-
de do Sul apresentam maior produção
em novembro e dezembro, enquanto as
chilenas em outubro e novembro.
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A cenoura (Daucus carota L.) é uma
hortaliça de grande importância

econômica no Brasil. É possível ser plan-
tada durante todo ano, desde que a cv.
seja adequada à época de plantio.

Várias características são levadas em
consideração na seleção de uma cv. para
ser lançada no mercado: produtividade,
exigência de mercado consumidor, cor,
tamanho, teor de açúcar, resistência a
pragas e doenças, precocidade, teor de
proteína e vitamina.

Saminêz et al. (2002), comparando
cvs. e populações de cenoura em cultivo

LUZ JMQ; SILVA JÚNIOR JA; TEIXEIRA MSSC; SILVA MAD; SEVERINO GM; MELO B. 2000. Desempenho de cultivares de cenoura no verão
e outono-inverno em Uberlândia-MG. Horticultura Brasileira 27: 096-099.

Desempenho de cultivares de cenoura no verão e outono-inverno em
Uberlândia-MG
José Magno Q Luz; Jorge A Silva Júnior; Mariana SSC Teixeira; Monalisa AD Silva; Guilhermina M
Severino; Berildo de Melo
UFU-ICIAG, Campus Umuarama, 38400-902 Uberlândia-MG, jmagno@umuarama.ufu.br

orgânico no Distrito Federal, verificaram
que duas populações se destacaram, prin-
cipalmente em função do menor índice
de descarte de raízes e o consequente
número e produção de raízes comerciais.
Estas populações chegaram a ser signifi-
cativamente superiores à cv. Brasília em
algumas características.

No período de verão, a cv. Nantes
mostrou-se inadequada para a região do
DF, tanto no sistema convencional como
no orgânico, sendo que a população
0212246 e a cv. Brazlândia apresentaram
maior produtividade e menor incidência

de doenças em relação às cvs. Alvora-
da, Brasília, Brasília Org., Kuronan,
Nantes e Carandaí (Carvalho et al., 2003).

Muitos são os trabalhos relaciona-
dos ao estudo da resistência da cenou-
ra à queima das folhas, visando a sele-
ção de cvs. mais adaptadas às diversas
regiões (Muniz & Magalhães, 1984;
Vieira & Casali, 1984; Faoro et al., 1985;
Aguilar et al., 1985; Pessoa & Cordeiro,
1986; Juliatti et al., 1987; Muniz & Pon-
te, 1988; Fernandes et al., 1990).

De acordo com Reifschneider (1980,
1983, 1984), a queima das folhas consti-

RESUMO
As variações climáticas ao longo do ano tendem a influenciar de

forma acentuada o desempenho agronômico de cultivares de cenoura,
havendo entre elas diferente adaptação a determinada condição cli-
mática. A cv. Alvorada teve seu desempenho comparado a outras cvs.
de cenoura (três do grupo Brasília: Calibrada, Alta Seleção e RL, além
de Nantes, Forto e Carandaí), no cultivo de verão e outono-inverno
em Uberlândia-MG. Avaliou-se a resistência à queima das folhas
(Alternaria dauci), incidência de ombro verde, produtividade total,
porcentagem e produtividade de raízes comerciais. O delineamento
experimental utilizado foi blocos casualizados com quatro repetições
e sete tratamentos para cada época de cultivo. Cada parcela constou
de dez e onze linhas de 1,0 m, espaçadas de 0,20 m, compreendendo
uma área total de 2,0 e 2,2 m2 por parcela e área útil de 1,4 e 1,8 m2 no
outono/inverno e verão, respectivamente. No cultivo de verão, a cv.
Alvorada apresentou vantagens em produtividade total frente às cvs.
Carandaí, Forto e Nantes, porém não diferiu das cvs. Brasília Cali-
brada, Brasília Alta Seleção e Brasília RL. Ainda, a cv. Alvorada apre-
sentou maior resistência à queima das folhas do que estas e desempe-
nho estatisticamente igual às demais cvs. quanto à porcentagem de
ombro verde. No outono-inverno só foi verificada diferença estatísti-
ca da produtividade total entre as cvs. Brasília Calibrada e Carandaí.
A maior resistência à queima das folhas ocorreu com as cvs. Alvorada
nas duas épocas de cultivo e Forto, Nantes e Brasília Calibrada no
outono-inverno.

Palavras-chave: Daucus carota, épocas de plantio, rendimento.

ABSTRACT
Performance of carrot cultivars in the Summer and Autumn-

Winter, in Uberlândia, Brazil

Climate variations along the year tend to strongly affect the
agricultural performance of several carrot cultivars grown in Brazil
today, including those mostly adapted to a given climatic condition.
The performance of cv. Alvorada was compared to other carrot cvs.,
including three of the Brasília group (Calibrada, Alta Seleção and RL)
and Nantes, Forto and Carandaí, in the Summer and Autumn-Winter
in Uberlândia, Minas Gerais State, Brazil. The resistance to leaf
blight (Alternaria dauci), incidence of green shoulder, total yield,
percentage and yield of commercial roots were evaluated. The
experimental design was of randomized blocks with four repetitions
and seven treatments for each growing season. Each plot consisted of
ten or eleven 1.0 m rows spaced 0.20 m, in a total area of 2.0 or 2.2
m2 per plot and measured area of 1.4 or 1.8 m2 for Autumn-Winter
and Summer, respectively. In the Summer cropping, cultivar Alvorada
presented higher total yield in relation to cvs. Carandaí, Forto and
Nantes; however, not differing from cvs. Brasília Calibrada, Brasília
Alta Seleção and Brasília RL. Moreover, cultivar Alvorada presented
higher resistance to leaf blight while the percentage of green shoulder
was not statistically different from the other cvs. Significant
differences in total yield were observed during Autumn-Winter only
among the cvs. Brasília Calibrada and Carandaí. Greater resistance to
leaf blight was observed in cv. Alvorada in both growing seasons and
in cvs. Forto, Nantes and Brasília Calibrada during Autumn-Winter.

Keywords: Daucus carota, planting season, yield.

(Recebido para publicação em 9 de novembro de 2007; aceito em 29 de dezembro de 2008)
(Received in November 9, 2007; accepted in December 29, 2008)
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tui-se em um complexo patológico que
envolve a associação de Alternaria
dauci, Cercospora carotae e
Xanthomonas campestris pv. carotae,
com maior incidência no verão.

A cv. Alvorada, desenvolvida pela
Embrapa Hortaliças, foi lançada em 2000.
É constituída de um material genético
proveniente da incorporação de algumas
características à cultivar Brasília, como
melhor qualidade nutricional e visual das
raízes, maior nível de resistência a
nematóides, redução de ocorrências de
outros caracteres indesejáveis, a exem-
plo da incidência de ombro verde. Salien-
ta-se que o ombro verde é considerado
um distúrbio fisiológico causado pela
síntese de clorofila na base da raiz e da
coroa. A incidência de ombro verde além
de depender da cultivar, pode aparecer
também em cenouras colhidas tardia-
mente, em plantas com reduzida massa
foliar especialmente no período de ve-
rão e quando se adota espaçamento en-
tre plantas inferior ao recomendado
(Finger et al., 2005). O objetivo deste
trabalho foi avaliar o desempenho das
cultivares de cenoura no verão e no ou-
tono-inverno, em Uberlândia-MG.

MATERIAL E MÉTODOS

Conduziu-se os experimentos em cam-
po da UFU em Uberlândia, de março a ju-
lho de 2001 (no outono-inverno) e dezem-
bro de 2001 a março de 2002 (no verão).

Nos dois experimentos realizou-se
calagem (200 g m-2 de calcário
dolomítico) e posterior adubação com 5
kg m-2 de esterco de gado. No plantio
usou-se 100 g m-2 do formulado 4-16-8,
com base em análise de solo e nas reco-
mendações da Comissão de Fertilidade
do Solo do estado de Minas Gerais
(1999). Os experimentos foram analisa-
dos separadamente e constaram de sete
tratamentos (Alvorada, Nantes, Brasília
RL, Brasília Alta Seleção, Forto, Brasília
Média Calibrada e Carandaí), sendo dis-
postos em blocos casualizados com
quatro repetições. Cada parcela cons-
tou de dez e onze linhas de 1,0 m, espa-
çadas de 0,20 m, compreendendo uma
área total de 2,0 e 2,2 m2 por parcela e
área útil de 1,4 e 1,8 m2 no outono/inver-
no e verão, respectivamente. Avaliou-
se as oito linhas centrais de cada parce-
la no outono/inverno e as nove linhas
centrais no verão. Decorridos 30 dias da
emergência foi realizado o desbaste, dei-
xando 20 plantas m-1. Após o desbaste,
realizou-se a adubação de cobertura com
80 kg de N ha-1 e 48 kg de K

2
O ha-1.

A irrigação foi feita diariamente du-
rante todo ciclo, exceto nos dias chuvo-
sos. O controle de plantas daninhas foi
feito através da capina manual até apro-
ximadamente 50 dias após a semeadura
e não foi realizado qualquer controle de
pragas e doenças.

Aos 30; 57 e 83, e aos 30; 60; 72; 81 e
90 dias após a semeadura, nos cultivos

de verão e outono-inverno, respectiva-
mente, foi avaliada em toda a parcela a
severidade da queima das folhas (Alter-
naria dauci) segundo a escala de
Aguilar et al. (1985), modificada por Oli-
veira Filho (1990). Nessa escala, 0%=
ausência da doença, de 1 a 10%= lesões
escassas nas folhas superiores e abun-
dantes nas folhas inferiores, de 31 a
60%= lesões abundantes nas folhas su-
periores e folhas inferiores mortas, e de
61 a 100%= a maior parte das folhas su-
periores e todas as inferiores mortas.
Salienta-se que cada parcela foi estima-
da por três avaliadores e depois reali-
zou-se a média das percentagens atri-
buídas. Na Clínica Fitossanitária do
ICIAG-UFU, foram feitas análises para
identificação dos patógenos predomi-
nantes nas lesões das folhas.

Aos 91 e 96 dias após a semeadura,
procedeu-se a colheita manual da área
útil de 1,4 e 1,8 m2 das cvs. plantadas no
outono-inverno e no verão, respectiva-
mente, avaliando-se as características:
a) produtividade total (t ha-1); b) produ-
tividade de raízes comerciais (t ha-1),
considerando-se o padrão de classifica-
ção estabelecido pela CEASA-MG
(2006), realizada a partir do peso das ce-
nouras na parcela útil, considerando
perda de 30% da área de 1 ha com corre-
dores entre canteiros e carreadores; c)
% de raízes comerciais; e) % de ombro
verde considerando aquelas que tinham
manchas maiores que 10% da área em
torno do ápice da raiz. Foi realizada a
análise de variância dos dados obtidos,
sendo as médias comparadas pelo teste
de Tukey, a 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nas duas épocas de plantio houve,
de modo geral, diferença estatística
quanto à produtividade total (Tabela 1).
No cultivo de verão, os menores valo-
res foram encontrados nas cvs. Forto e
Nantes, como já era de se esperar, pois
as mesmas são cvs. para outono-inver-
no. A produtividade total estimada da
cv. Alvorada foi de 34,2 t/ha, não dife-
rindo significativamente das cvs. do Gru-
po Brasília. No entanto, a % de raízes
comerciais da Alvorada foi 28,2% o que
corresponde a uma produtividade esti-
mada de 9,82 t/ha (Tabela 1). Este resul-

JMQ Luz et al.

Tabela 1. Produtividade total, porcentagem e produtividade de raízes comerciais de cenoura
de diferentes cultivares nos cultivos de verão e outono-inverno (total yield, percentage and
commercial root yield of carrots of different cultivars during Summer and Autumn-Winter
cropping). Uberlândia, UFU, 2002.

Cultivar

Produtividade (t ha-1) Raízes comerciais
(%)Raízes totais Raízes comerciais

Verão
Outono-
inverno

Verão
Outono-
inverno

Verão
Outono-
inverno

Brasília Calibrada 34,80a 37,85a 9,82 28,69 28,22a 75,80a

Alvorada 34,20a 35,55ab 10,12 27,41 29,59a 77,10a

Brasília Alta Seleção 32,98a 35,05ab 9,01 26,25 27,32a 74,90a

Brasília RL 27,53ab 34,00ab 8,26 27,82 30,00a 79,60a

Carandaí 24,30b 29,60b 4,74 25,65 31,21a 75,44a

Forto 13,85b 34,95ab 3,71 20,85 26,79a 67,90a

Nantes 7,23b 30,70ab 0,80 22,50 11,07b 76,00a

C.V (%) 14,4 10,1 17,2 12,4

Médias seguidas por mesma letra minúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de
Tukey, p≤0,05 (averages followed by the same small cap letter in the column do not differ by
the Tukey test at 5% probability).



98 Hortic. bras., v. 27, n. 1, jan.-mar. 2009

tado não está de acordo com Vieira et al.
(2000), que apontam produtividade de
30 a 35 t/ha de raízes comerciais para
Alvorada.

A baixa percentagem de raízes co-
merciais verificada em Alvorada e demais
cultivares no plantio de verão (Tabela 1)
provavelmente se deve à alta
pluviosidade e temperaturas no perío-
do, sendo de 1.172 mm e temperatura
média de 23,7°C com máxima em 27,7°C.
Segundo Finger et al. (2005), tempera-
turas nesta faixa associadas à alta umi-
dade do ar favorecem o desenvolvimen-
to de doenças foliares, principalmente a
queima das folhas, o que no caso do
experimento, se comprova com as altas
% de severidade da queima das folhas
em todas as cvs., exceto Alvorada que
teve a menor severidade, mas mesmo com
31% de severidade (Tabela 2), foi
suficiente para diminuir a produtividade
de raízes comerciais. Vale ressaltar que
esta % de severidade implica em lesões
abundantes nas folhas superiores e fo-
lhas inferiores mortas o que leva à dimi-
nuição da área foliar, o que aliado às con-
dições ambientais desfavoráveis à cul-
tura, é altamente prejudicial para a pro-
dutividade da mesma. Segundo os mes-
mos autores citados anteriormente, as
maiores taxas de crescimento de raízes
são obtidas entre 18 e 20°C, temperatu-
ras bem mais amenas que as registradas
no experimento. Brito et al (1997) e
Muniz & Ponte (1988) verificaram que o
aumento na severidade da doença re-
sulta em menor produtividade da cenou-
ra. Segundo Finger et al. (2005), as cvs.
de inverno, Grupo Nantes são as mais
exigentes em temperaturas amenas, re-
comendadas para cultivo em locais cuja
temperatura média durante o crescimen-
to seja inferior a 25oC. Produz raízes uni-
formes, cilíndricas com excelentes qua-
lidades de cor, textura e formato, sendo
as que mais atendem à preferência dos
consumidores, porém são muito susce-
tíveis à queima das folhas. Por sua vez,
segundo os mesmos autores, as cvs. de
verão, como as “Brasílias” e Carandaí
são as que apresentam maior tolerância
a temperaturas elevadas e maior resis-
tência à queima das folhas, porém com
raízes de menor qualidade, pois possu-
em uma coloração laranja mais clara.

Brito et al (1997) verificaram que no
plantio de verão em Uberlândia, as cvs.

Kuroda Nacional, Kuronan, Brasília e
Uberlândia apresentaram resistência à
queima das folhas; Primavera compor-
tou-se moderadamente resistente; Tro-
pical, Forto, Nantes, Meio Comprida
Nantes e Prodoco foram suscetíveis.
Entretanto, as cultivares consideradas
resistentes apresentaram baixo rendi-
mento de raízes, o que de acordo com
Aguilar et al. (1986), mesmo as cultiva-
res mais resistentes à queima das folhas
também sofreram prejuízos por ocasião
da época de verão.

No cultivo de outono-inverno só foi
verificada diferença estatística na pro-
dutividade total entre as cvs. Brasília
Calibrada (maior produtividade), e
Carandaí (menor produtividade) (Tabe-
la 1). Com relação à % de raízes comer-
ciais não houve diferença estatística en-
tre as cvs. Com relação à severidade de
queima das folhas, Forto, Alvorada e
Nantes foram as que apresentaram as
menores % no final do ciclo da cultura
(Tabela 2). Vale lembrar que no experi-
mento de verão, Alvorada foi a que tam-
bém teve a menor % de severidade da
doença. Forto e Nantes são cultivares
típicas de inverno e as temperaturas mais
amenas do período do experimento (mé-
dia de 21,9°C, mínima dem 16,6°C e máxi-
ma de 27,2°C), com certeza levaram ao
seu melhor desenvolvimento podendo
ter influenciado a maior tolerância à se-
veridade da doença.

A cultivar Brasília Alta Seleção foi a
que apresentou a maior severidade, mas
sem diferir estatisticamente das cultiva-

res Brasília RL, Carandaí e Brasília Cali-
brada. Luz et al. (2004), ao avaliarem a
resistência à queima das folhas e a pro-
dutividade de nove cultivares (Brasília,
Kuroda Nacional, Kuronan, Nantes,
Forto, Primavera, Produco, Meio Com-
prida Nantes e Uberlândia (F

4
 - Brasília x

Tropical Campinas), também durante o
inverno de Uberlândia, verificaram que
a referida doença não influenciou a pro-
dutividade da cenoura, já que as corre-
lações entre produção total e produção
de raízes comerciais em relação à severi-
dade, a qual foi baixa, não foram signifi-
cativas. Os autores salientam que os
baixos valores de severidade encontra-
dos no período de inverno devem-se ao
fato de que as condições climáticas não
foram favoráveis ao desenvolvimento da
doença. Segundo Muniz & Magalhães
(1984), para o desenvolvimento de Al-
ternaria dauci, os requisitos básicos
são alta umidade relativa, alta precipita-
ção e temperatura moderada. A precipi-
tação total no período do experimento
foi de 335,6 mm e, conforme já relatado,
a temperatura média foi de 21,9°C com
mínima em 16,6°C e máxima de 27,2°C.
Estas temperaturas, consideradas ame-
nas, não foram suficientes para promo-
ver o florescimento nas cultivares reco-
mendadas para verão, como as Brasílias,
Alvorada e Carandaí. Vale ressaltar que
o experimento foi conduzido no outono
e início de inverno; Filgueira (2008),
alertou que estas cvs. não devem ser
expostas a baixas temperaturas no cam-
po, pois florescem facilmente, portanto

Desempenho de cultivares de cenoura no verão e outono-inverno em Uberlândia-MG

Tabela 2. Porcentagem de severidade de queima das folhas e de raízes comerciais de cenoura
com ombro verde nos cultivos de verão e outono-inverno por ocasião da colheita (percentage
of leaf blight severity and commercial roots of carrots with green shoulder during Summer and
Autumn-Winter cropping at harvest). Uberlândia, UFU, 2002.

Cultivares
Severidade (%) Raízes com ombro verde (%)

Verão
Outono-
inverno

Verão
Outono-
inverno

Alvorada 31,0b 14,5b 13,7ab 12,0ab

Brasília Calibrada 59,3a 24,7ab 33,2a 31,6a

Brasília Alta Seleção 62,5a 47,4a 21,1a 20,6ab

Carandaí 74,0a 33,0a 11,3ab 10,1ab

Brasília RL 75,3a 31,5a 30,7a 29,2a

Forto 86,5a 15,3b 12,3ab 9,9ab

Nantes 97,0a 16,0b 0,0b 0,0b

CV (%) 17,3 19,6 36,5 48,0

Médias seguidas por mesma letra minúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de
Tukey, p≤0,05 (averages followed by the same small cap letter in the column do not differ by
the Tukey test at 5% probability).
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não seria recomendado o seu plantio a
partir de maio.

A cv. Alvorada não diferiu das de-
mais nos cultivos de verão e de outono-
inverno em incidência de ombro verde
(Tabela 2). Esta cv. de verão produz
raízes com baixa incidência de ombro
verde (Finger et al., 2005). Não houve
incidência desta anomalia na cv. Nantes,
o que reforça o fato da mesma ser consi-
derada padrão de qualidade no Brasil
(Souza, 1994) e, de acordo com Finger et
al. (2005), esta cultivar possui baixa in-
cidência de ombro verde. Os maiores
valores absolutos foram encontrados
nas cultivares Brasília Média Calibrada
e Brasília RL. Salienta-se que o ombro
verde além de depender da cultivar, pode
ocorrer em função das épocas de plan-
tio, de colheita e do espaçamento, de-
preciando as raízes no momento de se-
rem comercializadas (Finger et al., 2005).

Conclui-se que no cultivo de verão,
as cvs. Alvorada, Carandaí e as
“Brasílias” podem ser plantadas nesta
época. Quanto ao cultivo do outono nas
condições de Uberlândia, pode-se plan-
tar, além das cultivares de inverno, as de
verão também mas, com estas últimas o
produtor correrá o risco do florescimento
precoce, caso se tenha um outono com
temperaturas mais baixas.
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Gherkin is a vegetable of African
origin, which is very popular in the

Northern and Northeastern regions of
Brazil. Fruits have no bitterness and vary
in size and amount of thorns, with
average weight around 30 g (Pimentel,
1985). It is usual to find spontaneous
gherkin plants growing in other crop
fields. Fruits harvested out of those
plants are home-used and also traded,
when there is demand. Fruits are
consumed immature and prepared in
natura (salads), canned (pickles), or
cooked (boiled, soups, etc.). In general,
it is a vegetable underused as food in
Brazil and elsewhere (Robinson &
Decker-Walters, 1997; Bates et al., 1999).

Gherkin does not require soils of high
fertility and adapts better to sandy soils.
Most of the farmers grow it without
fertilization, relying on the residues of
the previous crop. However, in poor soils
it is recommended to add fertilizers
(Filgueira, 2000). In Brazil, the use of
organic fertilization in agriculture is
increasing due to its beneficial effects
over soil physical properties. In addition,

OLIVEIRA ANP; OLIVEIRA AP; LEONARDO FAP; CRUZ IS; SILVA DF. 2009. Yield of gherkin in response to doses of bovine manure.
Horticultura Brasileira 27: 100-102.
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organic fertilization raises nutrient
availability, either at once or residually.
These properties lead to increments on
crop yield and allow producing plants
with standards as high as those grown
exclusively on mineral fertilizers (Santos
et al., 2001).

The valuable effects of organic
fertilization have been related to the
nutrient content of the organic manure
and also to the changes it produces on
soil physical properties. The use of
organic manures improves especially soil
aggregation, which, in its turn,
influences soil infiltration and water
retention capacity, as well as drainage,
aeration, temperature, and root
penetration. Therefore, crop response to
organic fertilization can not be attributed
exclusively to the supply of nutrients,
but also to the improvement in the
uptake conditions (Varanine et al., 1993).
The use of adequate doses of bovine
manure may supply plant demands on
macronutrients (Camargo, 1984). On the
other hand, its indiscriminate use may
increase soil Nitrogen contents up levels

that cause salinization, due to the
elevation of electric conductivity. In
such a situation, misbalance in plant
nutrition and decreases in yield are
expected (Silva et al., 2000).

There are few reports on the organic
fertilization of gherkin. Pimentel (1985),
for conditions of Northern Brazil,
advises to use 100 to 200 g of poultry
manure per hole before planting. Modolo
& Costa (2003), for conditions of
Southeastern Brazil, recommend to
complete the organic fertilization 30 days
before sowing, using 3 to 4 or 5 to 15 t
ha-1 of respectively poultry and bovine
manure. This work was carried out
mainly due to the lack of recommendation
of organic fertilization for gherkin in
conditions similar to those of Areia
County, in the State of Paraíba. Our
objective was to evaluate the changes
in gherkin yield as function of the use of
different doses of bovine manure.

MATERIAL AND METHODS

The trial was carried out at an
experimental field from the Federal

ABSTRACT
Considering the importance of gherkin in Northeastern Brazil,

studies focusing on increasing its quality and yield are powerful
tools to improve people social and economical condition in this region.
The effects of doses of bovine manure were evaluated in gherkin
yield in an experiment using cultivar Nordestino, from May to
September 2006, at the Federal University of Paraíba, in Areia County,
Paraíba State, Brazil. The experimental design was randomized
complete blocks, with five treatments (0; 10; 20; 30, and 40 t ha-1) of
bovine manure, in four replications. The working area in each
experimental plot corresponded to 80 m2, including 20 plants, with
2.0 x 2.0 m spaces. The highest number of fruits per plant (30) was
achieved with 32.2 t ha-1 of bovine manure. Both fruit production per
plant and fruit yield increased with doses of bovine manure, with
maximum values of respectively 1,306 g and 19.5 t ha-1, when 40 t ha-

1 of bovine manure were used.
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RESUMO
Produção do maxixeiro em resposta a doses de esterco bovino

Estudos que visem o aumento do rendimento e da qualidade do
maxixe são importantes ferramentas para melhorar a condição sócio-
econômica da região Nordeste, uma vez que esta hortaliça tem grande
importância na região. Com o objetivo de avaliar o efeito de doses de
esterco bovino no rendimento do maxixe, instalou-se um experimen-
to utilizando a cultivar Nordestino, de maio a setembro/06, na Uni-
versidade Federal da Paraíba, em Areia (PB). O delineamento experi-
mental utilizado foi blocos casualizados, com cinco tratamentos: 0;
10; 20; 30 e 40 t ha-1 de esterco bovino, em quatro repetições. Utili-
zaram-se parcelas úteis com 20 plantas, espaçadas de 2,00 x 2,00 m,
com área de 80 m2. A dose de 32,2 t ha-1 de esterco bovino foi respon-
sável pelo número máximo de 30 frutos por planta. A produção de
frutos por planta e a produtividade de frutos aumentaram com a
elevação das doses de esterco bovino, com valores máximos de 1.306
g e 19,5 t ha-1, respectivamente, na dose de 40 t ha-1.
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University of Paraíba, at Areia County
(06º18’12"S, 32º18’15"W, 560 m osl), from
May to September 2006, in a typical
Quartz psamment soil (Embrapa, 1999),
loam sandy texture, with the following
chemical and physical characteristics:
pH (H

2
O) = 6.9; P (resine) = 11.24 mg dm-3;

K = 54.12 mg dm-3; Al+3 = 0.00 cmol
c
 dm-

3; Ca2+  = 3.35 cmol
c
 dm-3; Mg2 + = 0.65

cmol
c
 dm-3; Na+ = 0.07 cmol

c
 dm-3; H+

Al+3 = 2.56 cmol
c
 dm-3; SB = 4.21; CTC =

6.77; and organic matter = 14.93 g kg-1

(Embrapa, 1997); sand = 841.50 g kg-1;
silt = 88.00 g kg-1; clay = 70.50 g kg-1;
global density = 1.37 g cm-3; density of
particles = 2.61 g dm-3; and total porosity
= 0.47 m3 m-3. The bovine manure used
in this work had the following chemical
characteristics: P = 5.2 g kg-1; K = 4.9 g
kg-1; N = 3.2 g kg-1; organic matter =
112.07 g dm-3; and C/N ratio = 14/1.
Before planting the soil was ploughed
and harrowed. Then, the planting holes
(30 x 30 cm) were opened.

The experimental design was
complete blocks at random, with five
treatments (0; 10; 20; 30, and 40 t ha-1 of
bovine manure) and four replications.
The experimental plots comprised 20
plants; with spaces of 2.0 x 2.0 m.
Fertilization consisted solely on the
doses of bovine manure, applied into the
planting holes seven days before
sowing, four seeds per hole. Cultivar
Nordestino (Hortivale) was used.
Thinning to two plants per hole was
carried out 15 days after sowing. Crop
practices were those usually employed
in gherkin growing, including sprinkling
irrigation, with three times a week shifts
for the absence of precipitation.
Weeding was carried out using hoes,
aiming at keeping the field constantly
free from weeds.

Immature bright green fruits were
harvested every other three days, from
50 to 120 days after sowing, mounting
up to 16 harvests. We assessed number
of fruits and commercial yield per plant
and per hectare. Commercial fruits were
those with bright green color, larger than
15 g, and without the white spot,
according to Modolo & Costa (2003).
Data were used for analysis of variance
and polynomial regression, calculated
using the software SAEG (2000). Linear,
quadratic, and cubic models were tested

in the regression analysis. The model
with the largest determination coefficient
value (R2) was then selected.

RESULTS AND DISCUSSION

The use of bovine manure influenced
significantly (p<0.05) the number of
fruits per plant and the yield both per
plant and per hectare.

The dose 32.2 t ha-1 of bovine
manure, estimated by deriving the
regression equation (Figure 1), led to the
largest number of fruits per plant (30),
while the yield per plant and per hectare
increased linearly with manure doses,
reaching their maximum, respectively

1,306 g and 19.5 t ha-1, when 40 t ha-1 of
bovine manure were applied (Figure 2).

The point of maximum in the yield
curve was not reached under the
experimental conditions. Even then, the
highest observed yield corresponded to
an impressive increment of 17.4 t ha-1 in
yield in relation to the treatment where
no bovine manure was used. It should
be pointed also that the highest
observed yield exceeded the gherkin
yield at the state of Maranhão, defined
by Martins (1986) as ranging from 8 to
16 t ha-1, as well as that for the State of
São Paulo, established at 12 t ha-1 (Melo
& Trani, 1998). In addition, the highest
fruit yield we observed was by far larger

Figure 1. Number of gherkin fruits per plant as affected by doses of bovine manure (número
de frutos por planta em maxixeiro em função de doses de esterco bovino). Areia, UFPB, 2006.

Figure 2. Gherkin fruit yield per hectare and per plant as affected by doses of bovine manure
(produtividade e produção de frutos por planta em maxixeiro em função de doses de esterco
bovino). Areia, UFPB-CCA, 2006.
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than 5 t ha-1, reported by Filgueira (2000)
as a reasonable yield for gherkin. Thus,
our results are strong evidence that it is
possible to achieve good gherkin
production at the microregion of Areia
County, where there is no previous
report of gherkin average yields to.

The positive response of gherkin to
bovine manure may have occurred as
consequence of a balanced supply of
nutrients to plants during their
development, from both the manure and
the soil. The linear increase in yield with
manure doses clearly shows that the
bovine manure was an efficient organic
amendment for gherkin growing. It is
known that bovine manure, when
supplied adequately, is effective in
delivering macronutrients to plants, due
to the increase in the contents of
available P and K (Silva et al., 1999).

Although the experiment was carried
out in a soil with low P contents, K
contents were at medium rate.
Therefore, we believe that bovine
manure boosted gherkin yield not only
due to nutrient supply, but also due to
the improvement in another constituents
of soil fertility. It is known that both water
availability and soil structure benefits
from the development of humus-clay
complexes, with consequent increase in
the CEC (Yamada & Kamata, 1989), which
results in a more favorable environment
for the uptake of the nutrients originally
present in the soil.

ANP Oliveira et al.
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O cultivo e a comercialização de flo
res e plantas ornamentais, princi-

palmente das espécies tropicais, têm
obtido avanços relevantes na região
Nordeste, especialmente em
Pernambuco, Ceará e Bahia (Souza et al.,
2004). Segundo os autores, as condições
edafoclimáticas desta região têm-se
mostrado extremamente propícias para
o cultivo de muitas espécies ornamen-
tais, além de apresentar biomas próprios,
ricos em variabilidade, especialmente de
bromélias e orquídeas.

No Ceará, a área destinada à floricul-
tura, em 2006, foi de 260 ha, sendo a maior
parte ocupada pelo cultivo de flores e
folhagens tropicais (Seagri, 2006). Atual-
mente, o cultivo de abacaxi ornamental
representa uma área de aproximadamen-

CARVALHO ACPP; PINHEIRO MVM; DIAS GMG; MORAIS JPS. 2009. Multiplicação in vitro de abacaxi ornamental por estiolamento e
regeneração de brotações. Horticultura Brasileira 27: 103-108.
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te 50 ha, concentrando-se na região me-
tropolitana, devido ao clima favorável, à
proximidade de Fortaleza e à facilidade
de escoamento da produção, através do
porto e/ou do aeroporto.

Os abacaxis ornamentais, nativos da
flora brasileira, vêm sendo bastante uti-
lizados, não somente no Brasil, mas tam-
bém na Europa e nos Estados Unidos
da América. De acordo com Baima (2004),
em 2003, as exportações de abacaxi or-
namental no Ceará alcançaram US$ 298,9
mil. Em 2004, as exportações aumenta-
ram 38%, atingindo US$ 412,9 mil, repre-
sentando 29% do total exportado, sen-
do os principais países importadores
Holanda (70%), Estados Unidos da
América (12%), Portugal (8%) e Alema-
nha (5%). As variedades mais

comercializadas foram Ananas comosus
var. erectifolius, A. comosus var.
bracteatus e A. comosus var. ananassoides,
com a primeira correspondendo a 70% do
total exportado.

Normalmente, os plantios de abacaxi
ornamental têm sido feitos com mudas
propagadas vegetativamente, retiradas
de diferentes partes da planta: coroa, fi-
lhote e rebentão (Borges et al., 2003),
por método semelhante ao do plantio do
abacaxi comestível. Esta forma de pro-
pagação apresenta várias desvantagens,
tais como lentidão, favorecimento à dis-
seminação de pragas e doenças, como o
patógeno causador da fusariose e
desuniformidade do material
propagativo em tamanho e vigor (Garita
& Gómez, 2000).

RESUMO
Foi multiplicado in vitro, o abacaxi ornamental Ananas comosus

var. erectifolius, induzindo o estiolamento de segmentos nodais com
posterior regeneração de brotações. Os eixos caulinares foram inocu-
lados nos meios de cultura: MS sem regulador de crescimento; MS +
10 µM de ácido indolbutírico (AIB); MS + 10 µM de ácido
naftalenoacético (ANA); MS + 10 µM de ácido indolacético (AIA),
e mantidos no escuro, a 25±2oC. Aos 60 dias após a inoculação,
avaliaram-se número de brotos/explante, número de nós/broto, com-
primento de brotos, distância entre os nós e número total de nós/
explante. O meio MS + 10 µM de ANA promoveu os maiores valo-
res para número de brotos e número total de nós/explante. Para a
regeneração de brotos, foram utilizados segmentos nodais, oriundos
de eixo caulinar (explante) estiolados in vitro, contendo dois nós, nos
meios: MS sem regulador de crescimento; MS + 4,44 µM de 6-
benzilaminopurina (BAP); MS + 8,88 µM de BAP e MS + 13,32
µM de BAP. As culturas foram incubadas sob fotoperíodo de 16
horas, a 25±2oC. Aos 30 dias, não houve diferença no número de
brotos regenerados por nó entre os meios testados, enquanto aos 45
e 60 dias de cultivo, a adição de BAP teve efeito positivo sobre o
número de brotos regenerados por nó, quando comparado com o
meio sem a adição desta citocinina.

Palavras-chave: Ananas comosus var. erectifolius, Ananas lucidus,
micropropagação, Bromeliaceae, floricultura.

ABSTRACT
In vitro multiplication of ornamental pineapple by shoot

etiolation and regeneration

The in vitro multiplication of etiolated nodal segments was
evaluated for Ananas comosus var. erectifolius shoots production.
Stems were inoculated in the following media: MS without growth
regulator; MS + 10 µM of indolbutiric acid (IBA); MS + 10 µM of
naphtalenacetic acid (NAA); MS + 10 µM of indolacetic acid (IAA);
and stored in darkness at 25±2ºC. 60 days after inoculation, the
number of etiolated shoots/stem; number of nodes/etiolated shoot;
etiolated shoot length, internode length and total number of nodes/
stem were evaluated. The medium MS + 10 µM of NAA showed the
highest values of number of etiolated shoots and total number of
nodes/etiolated shoot. For shoot regeneration, nodal segments from
in vitro etiolated stems with two nodes were inoculated in the
following media: MS without growth regulator; MS + 4.44 µM of 6-
benzylaminopurine (BA); MS + 8.88 µM of BA; MS + 13.32 µM of
BA. The flasks were incubated under photoperiod of 16 hours, at
25±2ºC. At 30 days of culture, the number of regenerated shoots/
explant did not differ in the tested media. At 45 and 60 days of
culture, the media with BAP induced higher number of regenerated
shoots per node, differing statistically from the control.

Keywords: Ananas comosus var. erectifolius, Ananas lucidus,
micropropagation, Bromeliaceae, floriculture.
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A micropropagação apresenta-se
como uma alternativa viável de propa-
gação vegetativa, podendo solucionar
vários dos problemas mencionados. Per-
mite obter maior taxa de multiplicação,
excelente qualidade fitossanitária e es-
tabilidade genética das mudas obtidas,
material em quantidade suficiente em
menor período de tempo, independente
da época do ano (Correia et al., 1999a) e
ainda plantas com alta uniformidade em
peso e tamanho (Garita & Goméz, 2000).

A utilização de mudas produzidas em
laboratórios no Brasil, de abacaxi orna-
mental, ainda é restrita, pelo reduzido
número de laboratórios, preço relativa-
mente alto e também por ser uma ativi-
dade relativamente recente. Além disso,
o principal método utilizado atualmente
consiste na proliferação de gemas axila-
res (Correia et al., 1999a,b; 2000; Borges,
2000; Borges et al., 2003; Braga et al.,
2003; Costa & Zaffari, 2005; Pasqual et
al., 2008). Nesse sistema, é comum ocor-
rerem simultaneamente a proliferação de
gemas axilares e a formação de gemas
adventícias na base do explante. Esses
dois fenômenos dificilmente podem ser
separados, pois ambos se devem aos
efeitos da citocinina presente no meio
de cultura sobre todo o tecido
(Grattapaglia & Machado, 1998). Entre-
tanto, estes autores ressaltam que, sob
o aspecto de integridade clonal, as ge-
mas adventícias são desejáveis como
sistema de multiplicação, desde que a
formação do calo seja mínima ou nula.
Ademais, este sistema de
micropropagação no abacaxizeiro é nor-
malmente mais demorado que em outras
espécies, pois a produção de mudas
para plantio não é alcançada antes de 9
a 12 meses depois do início das culturas
(Moreira et al., 2003). Esse obstáculo
pode ser superado com novos estudos
para reduzir o tempo de produção das
mudas. Nesse sentido, Kiss et al. (1995)
propuseram um novo método de propa-
gação rápida de abacaxizeiro, baseado
no alongamento de brotos induzidos in
vitro, por meio do estiolamento.

A micropropagação de abacaxizeiro
comestível (Ananas comosus var.
comosus), por meio de segmentos nodais
estiolados foi relatada, pela primeira vez,
por Kiss et al. (1995). Posteriormente,
vários trabalhos foram desenvolvidos
no Brasil, utilizando-se para esta frutei-

ra a metodologia proposta, tais como
Moreira et al. (1999; 2003), Sá et al.
(2000), Barboza & Caldas (2001), Pereira
et al. (2001) e Praxedes et al. (2001), e
com abacaxi ornamental, por Carvalho
et al. (2005). Esse método, comparado
com a propagação por gemas axilares,
tem a vantagem de evitar lesões na zona
de regeneração, minimizando a formação
de calo e, consequentemente, proporcio-
nando baixos níveis de variação
somaclonal (Kiss et al., 1995). Além dis-
so, este método pode apresentar maior
alongamento entre os entrenós, propor-
cionando aumento na obtenção de bro-
tos por explante (Praxedes et al., 2001).

O objetivo deste trabalho foi estabe-
lecer e multiplicar in vitro o abacaxi or-
namental A. comosus var. erectifolius,
induzindo o estiolamento de segmentos
nodais e posterior regeneração de
brotações.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado no Labora-
tório de Cultura de Tecidos e Genética
Vegetal da Embrapa Agroindústria Tro-
pical, em Fortaleza (CE) e desenvolvido
de abril a agosto/05.

Estiolamento - Foram utilizadas
brotações, com 3 cm de altura, de A.
comosus var. erectifolius, estabelecidas
in vitro, cujas folhas foram cortadas,
reduzindo-se o tamanho para 2 cm e res-
tando apenas o eixo caulinar envolvido
pelas bases foliares.

O meio de cultura básico utilizado foi
o MS (Murashige & Skoog, 1962),
suplementado com 30 g L-1 de sacarose
e solidificado com ágar a 5,5 g L-1. O pH
foi ajustado para 5,8 antes da
autoclavagem, que foi realizada a 121ºC,
por 15 minutos.

Em capela de fluxo laminar, os
explantes (eixos caulinares) foram ino-
culados em tubos de ensaio com 150 x
25 mm, contendo 10 mL de meio de cul-
tura, e mantidos em sala de crescimento,
a 25±2ºC, permanecendo no escuro por
60 dias.

O delineamento experimental foi in-
teiramente casualizado, constituído por
quatro tratamentos e cinco repetições, e
a unidade experimental por seis
explantes. Foram testados os tratamen-
tos: T1) MS sem regulador de crescimen-

to (MS0); T2) MS + 10 µM de ácido
indolbutírico (AIB); T3) MS + 10 µM de
ácido naftalenoacético (ANA); e T4) MS
+ 10 µM de ácido indolacético (AIA).

As avaliações ocorreram aos 60 dias,
observando-se o número de brotos
estiolados por explante (eixo caulinar);
número de nós por broto; número total
de nós por explante; comprimento de
brotos e distância entre os nós, obtida
através da divisão do comprimento dos
brotos pelo número de nós por broto
estiolado. O número total de nós por
explante foi obtido a partir da multiplica-
ção do número de brotos estiolados/
explante pelo número de nós/broto
estiolado.

Os dados foram submetidos à análise
de variância e as médias foram compara-
das pelo teste de Tukey a 5% de probabi-
lidade. Os dados referentes ao número
de brotos estiolados por explante e nú-
mero de nós por broto estiolado foram
transformados para raiz de (x + 0,5).

Regeneração - Para a regeneração
de brotos foram utilizados, como
explantes, brotos estiolados in vitro, aos
60 dias de cultivo no meio MS na pre-
sença de 10 µM de ANA. A escolha des-
ses brotos foi em função do maior nú-
mero total de nós formados nesse meio
de cultura. Os brotos estiolados foram
seccionados em segmentos contendo
apenas dois nós, sendo estes coloca-
dos horizontalmente, em frascos com ca-
pacidade de 220 mL, contendo 30 mL de
meio de cultura.

O delineamento experimental foi in-
teiramente casualizado, constituído por
quatro tratamentos e oito repetições, e
cada unidade experimental por um fras-
co contendo 4 segmentos. Utilizaram-se
os tratamentos: T1) MS sem regulador
de crescimento (MS0); T2) MS + 4,44
µM de 6-benzilaminopurina (BAP); T3)
MS + 8,88 µM de BAP; e T4) MS + 13,32
µM de BAP. As culturas foram mantidas
em sala de crescimento com temperatu-
ra de 25±2ºC, fotoperíodo de 16 horas e
intensidade luminosa de 30 µmol.m-2s-1.

Aos 30, 45 e 60 dias, contou-se o nú-
mero de brotações regeneradas por nó.
Os dados foram submetidos à análise de
variância e as médias comparadas pelo
teste de Tukey a 5% de probabilidade.
Os dados referentes a esta variável fo-
ram transformados para raiz de (x + 0,5).

ACPP Carvalho et al.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estiolamento - Um mês após a im-
plantação do experimento, observou-se
que, nos explantes mantidos no meio MS
adicionado de 10 µM de AIA (T3), ocor-
reu uma indução intensa de brotos nos
explantes, impossibilitando a precisa
contagem do número destes, além de
ocorrer expressiva presença de calos nos
explantes. Tendo em vista que a
calogênese é uma característica
indesejada, por tender a aumentar a taxa
de variação somaclonal, a qual o siste-
ma de estiolamento visa a reduzir, este
tratamento foi retirado da análise esta-
tística. Nos demais tratamentos, não foi
observada a formação de calos.

Para o número de brotos estiolados
por explante foram identificadas diferen-
ças significativas entre os tratamentos
testados (Tabela 1). O número médio de
brotos estiolados produzido por explante
foi estatisticamente superior no meio
contendo ANA (Figura 1C). Os resulta-
dos obtidos foram semelhantes aos
registrados por Moreira et al. (2003), os
quais verificaram que aos 40 e 80 dias,
os explantes do abacaxizeiro cv. Pérola,
cultivados no meio de cultura sem regu-
lador de crescimento, tiveram compor-
tamento inferior, independente do perío-
do de permanência no escuro, expres-
sando um máximo de 2,29 brotos. Tais
resultados não confirmam os obtidos por
Carvalho et al. (2005) para o abacaxi or-
namental Ananas comosus var.
bracteatus e por Barboza & Caldas
(2001) para o abacaxi comestível, Ananas
comosus var. comosus (híbrido PExSC-
52), que não registraram diferenças sig-
nificativas para o número de brotos for-

Multiplicação in vitro de abacaxi ornamental por estiolamento e regeneração de brotações

Figura 1. Brotos de abacaxi ornamental Ananas comosus var. erectifolius estiolados
nos meios: MS sem regulador de crescimento (A), MS com 10 µM de AIB (B), MS com
10 µM de ANA (C), MS com 10 µM de AIA (D), aos 60 dias no escuro (ornamental
pineapple Ananas comosus var. erectifolius etiolated shoots in media: MS without
growth regulator (A), MS with IBA at 10 µM (B), MS with NAA at 10 µM (C), MS
with IAA at 10 µM (D), at the 60th day under darkness). Fortaleza, Embrapa
Agroindústria Tropical, 2005.
Barra: 2,5 cm.

Tabela 1. Número de brotos estiolados por explante, número de nós por broto, comprimento de brotos, distância entre os nós e número total
de nós por explante de abacaxi ornamental Ananas comosus var. erectifolius, em diferentes tratamentos, aos 60 dias no escuro (number of
etiolated shoot/explant and node/shoot, internode and shoot length and total number of node/explant of ornamental pineapple Ananas
comosus var. erectifolius, in different treatments, at the 60th day under darkness)1. Fortaleza, Embrapa Agroindústria Tropical, 2005.

Meio de cultura
Número de

brotos/ explante
Número de
nós/broto

Comprimento de
brotos (cm)

Distância entre
os nós (cm)

Número total de
nós/explante

MS sem regulador de crescimento 2,87 c 4,70 a 3,43 a 0,74 a 12,10 b

MS + AIB a 10 mM 5,13 b 2,61 b 1,38 b 0,51 a 13,04 b

MS + ANA a 10 mM 8,09 a 2,80 b 1,72 b 0,61 a 22,37 a

CV % 13,73 12,23 35,56 26,65 11,68

1Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a nível de 5 % de probabilidade (means followed by the
same letter in the column don’t differ by the Tukey test at 5 %).
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mados por explante, nos diferentes tra-
tamentos, aos 60 e 35 dias no escuro,
respectivamente. Sá et al. (2000) propa-
garam, por meio de segmentos
estiolados, abacaxizeiro comestível, re-
gistrando as maiores médias para o nú-
mero de brotos (6,0) no meio contendo
10 µM de ANA e de BAP. O maior núme-
ro de brotos, registrado por Carvalho et
al. (2005) e Barboza & Caldas (2001), foi
de 1,96 e 1,60 por explante, respectiva-
mente. Neste trabalho, o maior valor al-
cançado para esta característica foi 8,09.

O meio adicionado com ANA reve-
lou também o maior número total de nós
por explante, sendo estatisticamente
superior aos valores obtidos no uso do
meio adicionado de AIB e no meio sem
regulador de crescimento (Tabela 1). Tais
resultados confirmam os obtidos por
Barboza & Caldas (2001) que consegui-
ram em média 17,0 nós/explante, aos 60
dias no escuro, em meio contendo 10 µM
de ANA. No meio sem reguladores, os
autores registraram apenas 12,2 nós/
explante, dados muito semelhantes aos
obtidos neste trabalho (12,10). Os resul-
tados obtidos foram superiores aos
registrados por Carvalho et al. (2005),
9,80, em razão, provavelmente da varie-
dade de abacaxi ornamental estudada.

Quanto ao número de nós/broto, o
meio sem regulador de crescimento foi
superior (Figura 1A), em relação aos
outros tratamentos (Tabela 1). Porém,
maiores números de nós/broto estiolado
obtidos no presente trabalho, foram
propalados nas pesquisas de Barboza
& Caldas (2001), no meio contendo 10
µM de ANA, e de Carvalho et al. (2005),
no meio sem reguladores de crescimen-

to, com valores de 11,3 e 7,75, respecti-
vamente, aos 60 dias no escuro. É
consabido que diferenças em metabo-
lismo e estabilidade das auxinas podem
contribuir para diferentes respostas in
vitro.

O comprimento dos brotos estiolados
é uma variável importante, pois está di-
retamente relacionada com o número de
nós que serão recuperados em novas
brotações, quando colocados em con-
dições de luz. Com relação a esta carac-
terística, os valores obtidos nos meios
com AIB (Figura 1 B) e ANA foram infe-
riores aos do meio sem a adição de auxina
(Tabela 1). Carvalho et al. (2005), utili-
zando este mesmo meio de cultura, para
abacaxi ornamental, detectaram brotos
que atingiram 6,19 cm. Enquanto isso,
Kiss et al. (1995), Barboza & Caldas
(2001), Praxedes et al. (2001) e Moreira
et al. (2003), utilizando o mesmo meio de
cultura, para abacaxi comestível, obtive-
ram brotos que atingiram em média 7,74;
4,8; 2,28 e 2,60 cm de comprimento, res-
pectivamente, após 30 dias de incuba-
ção in vitro, no escuro. Sá et al. (2000)
registraram as maiores médias para o ta-
manho dos segmentos estiolados, 4,3
cm, 45 dias após a inoculação dos
explantes no meio adicionado de 10 µM
de ANA e de BAP. O meio MS sem
fitorreguladores foi significativamente
melhor para o comprimento de brotos
estiolados aos 60 dias no escuro.
Praxedes et al. (2001) ressaltam que o
estiolamento in vitro do abacaxizeiro cv.
Pérola pode ser obtido sem aplicação
exógena de ANA e AIA.

No escuro, as plantas se tornam
estioladas, isto é, investem energia no

alongamento rápido da parte aérea, não
ocorrendo a expansão foliar nem a for-
mação do sistema fotossintético funcio-
nal (George, 1993). Os brotos estiolados
obtidos revelaram coloração branca, in-
dicando ausência ou reduzida atividade
fotossintética dos explantes. Além dis-
so, as folhas formadas apresentaram
coloração branca, sem a expansão dos
limbos (Figura 1). Barboza & Caldas
(2001) relataram que, no escuro, os
entrenós do talo da plântula do
abacaxizeiro comestível se alongaram,
separando os nós que, normalmente, em
presença de luz, permanecem próximos.
George (1996) acrescenta que, não
obstante a maior separação entre os nós,
o estiolamento também pode aumentar,
nas gemas, a sensibilidade a auxinas, e,
conseqûentemente, a freqüência com
que elas podem ser enraizadas. Barboza
& Caldas (2001) ressaltam que há muito
tempo esse comportamento tem sido
observado em plantas crescendo no es-
curo, e que para fins de micropropagação
a separação dos nós facilita o desenvol-
vimento de gemas axilares e a manipula-
ção de plântulas regeneradas. O mesmo
comportamento foi observado para esta
variedade de abacaxi ornamental estu-
dada e por Carvalho et al. (2005) na var.
bracteatus.

Não houve diferença entre os trata-
mentos para a variável distância entre
os nós (Tabela 1). Em média a distância
foi de 0,62 cm. Entretanto, Carvalho et
al. (2005) constataram que os valores
obtidos nos meios adicionados com AIB
(1,06 cm), com AIA (0,89 cm) e sem regu-
ladores de crescimento (0,80 cm) foram
equivalentes entre si e superiores aos
obtidos no meio contendo ANA (0,50
cm). Neste trabalho, o maior valor, para
esta característica, foi 0,74 cm.

No tratamento sem a presença de
auxina, verificou-se que os explantes
(eixos caulinares) formaram um menor
número de brotos (2,87), todavia, estes
eram os mais longos (3,43 cm) e apre-
sentaram o maior número de nós por bro-
to (4,70), quando comparados com os
tratamentos contendo auxina (Tabela 1).
Entretanto, no processo de
micropropagação, o principal objetivo é
o aumento da taxa de multiplicação, isto
é, a obtenção de maior número de mu-
das ao final da técnica. Nesse sentido, o
meio mais adequado foi o adicionado de
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Tabela 2. Número de brotos regenerados por nó, em diferentes meios de cultura, a partir de
segmento estiolado, de abacaxi ornamental Ananas comosus var. erectifolius (number of regenerated
shoots/node at different culture medium, from etiolated segment of ornamental pineapple Ananas
comosus var. erectifolius)1. Fortaleza, Embrapa Agroindústria Tropical, 2005.

Meio de cultura
Período de cultivo (dias)

30² 45 60

MS sem regulador de crescimento 0,69 a 0,75 b 0,75 b

MS + BAP a 4,44 mM 1,08 a 2,60 a 3,23 a

MS + BAP a 8,88 mM 1,02 a 2,32 a 3,50 a

MS + BAP a 13,32 mM 0,96 a 2,35 a 3,75 a

CV % 12,88 11,79 10,73
1Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a nível
de 5% de probabilidade (means followed by the same letter in the column don’t differ by the
Tukey test at 5 %); 2Número de dias após inoculação dos explantes nos meios de cultura
(number of days after explants inoculation in culture media).
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ANA, que possibilitou o maior número
de nós por explante (22,37), apesar dos
brotos estiolados e o número de nós/
broto terem sido inferiores ao meio sem
presença de auxina. Do ponto de vista
prático para a separação dos nós, nos
brotos estiolados, não há diferença, ten-
do em vista que a distância entre os nós
foi semelhante, nestes tratamentos.

Regeneração - Aos 30 dias, não hou-
ve diferença no número de brotos rege-
nerados por nó entre os tratamentos tes-
tados (Tabela 2). Resultados semelhan-
tes foram obtidos por Carvalho et al.
(2005) nesta característica, sendo 1,01,
o maior valor obtido. As avaliações
efetuadas aos 45 e 60 dias indicam que a
adição de BAP teve um efeito positivo
sobre o número de brotos regenerados
por nó, quando comparado com a teste-
munha, no entanto não foi observada
influência da concentração de BAP nos
valores médios para o número de brotos
regenerados por nó, com valores expres-
sos de 2,42 e 3,49, aos 45 e 60 dias, res-
pectivamente. Carvalho et al. (2005) ob-
tiveram apenas 1,13 e 2,03 plântulas re-
generadas/nó, aos 45 dias no meio con-
tendo 4,44 µM de BAP e aos 60 dias, no
meio com 13,32 µM desta citocinina, res-
pectivamente.

Na Figura 2 é possível observar o
desenvolvimento dos brotos de abacaxi
ornamental, após 60 dias de cultivo in
vitro, suportando que a adição de BAP
ao meio de cultura teve um efeito positi-
vo sobre o número de brotos por nó
quando comparado com a testemunha.

Borges et al. (2003), trabalhando com
a micropropagação da mesma variedade
de abacaxi ornamental estudada, pelo
método tradicional, isto é, a partir de
gemas axilares, verificaram que acrésci-
mos de meio líquido, efetuados aos 15 e
30 dias de cultivo, proporcionaram a
maior média de número de brotos (32,6
brotos/explante) após a realização de
três subcultivos sucessivos, com dura-
ção média de 30 dias cada, em meio MS
adicionado de 4,44 µM de BAP e de 0,54
µM de ANA. Braga et al. (2003), estu-
dando a micropropagação in vitro, des-
ta mesma variedade, também pelo méto-
do tradicional, obtiveram as maiores ta-
xas de multiplicação (3,1) 30 dias após a
inoculação no meio MS contendo 4,44
µM de BAP e 0,54 ìM de ANA. Consi-

derando-se que, 60 dias após a
inoculação dos explantes em meio MS
adicionado de 10 µM de ANA, foram ob-
tidos, em média, 22,37 nós por explante,
e que estes nós, cultivados em meio MS
contendo esta mesma concentração de
BAP, 4,44 µM, aos 45 dias regeneraram,
em média, 2,60 brotos, pode-se estimar
uma taxa de multiplicação de 58,16 ao
final de 105 dias.

O sistema de micropropagação de
abacaxizeiro utilizado atualmente, por
meio da proliferação de gemas axilares,
demanda, aproximadamente, nove meses
para que as mudas obtidas estejam de-
senvolvidas adequadamente para
aclimatização, isto é, são necessários
dois meses para a fase de estabelecimen-
to; seis meses para a fase de multiplica-
ção, efetuando-se seis subcultivos su-
cessivos de 30 dias cada; e mais um mês
para indução de alongamento e
enraizamento. Comparando-se com o
método sugerido, esse tempo poderia
ser reduzido para seis meses e meio, isto
é, seriam necessários também dois me-
ses para a fase de estabelecimento; dois
meses para a fase de estiolamento; um
mês e meio para a fase de regeneração
das brotações e também um mês para o

Figura 2. Brotos de abacaxi ornamental Ananas comosus var. erectifolius regenerados em meio
MS sem regulador de crescimento (A), MS com 4,44µM de BAP (B), MS com 8,88µM de
BAP (C), MS com 13,32µM de BAP (D), aos  60 dias após a inoculação (ornamental pineapple
Ananas comosus var. erectifolius shoots regenerated in MS medium without growth regulator
(A), MS with BAP at 4,44 µM (B), MS with BAP at 8,88 µM (C), MS with BAP at 13,32 µM
(D), at the 60th day after inoculation).Fortaleza, Embrapa Agroindústria Tropical, 2005.
Barra: 1,3 cm.

Multiplicação in vitro de abacaxi ornamental por estiolamento e regeneração de brotações

alongamento e enraizamento; portanto,
resultando em economia em tempo e
mão-de-obra.

Tendo em vista os resultados obti-
dos, pode-se concluir que o método do
estiolamento de segmentos nodais e re-
generação de brotos é viável para a mul-
tiplicação in vitro do abacaxizeiro orna-
mental, Ananas comosus var.
erectifolius. Sendo os melhores trata-
mentos a utilização de ANA a 10 µM para
o estiolamento dos brotos, seguido de
BAP a 4,44 µM para a regeneração das
brotações.

AGRADECIMENTOS

Ao ETENE/FUNDECI/Banco do
Nordeste do Brasil S/A pelo financia-
mento da pesquisa e ao CNPq pela con-
cessão de bolsas.

REFERÊNCIAS

BAIMA S. Sistema de Informação Gerencial
Agrícola – SIGA da Secretaria de
Agricultura e Pecuária do Ceará – SEAGRI
[mensagem recebida] por
<cristina@cnpat.embrapa.br> em 20 fev.
2004.



108 Hortic. bras., v. 27, n. 1, jan.-mar. 2009

ACPP Carvalho et al.

BARBOZA SBSC; CALDAS LS. 2001.
Estiolamento e regeneração na
multiplicação in vitro de abacaxizeiro
híbrido PE x SC-52. Pesquisa Agropecuária
Brasileira 36: 417-423.

BORGES NSS. 2000. Influência da adição de
meio de cultura líquido no crescimento e
desenvolvimento de gemas de abacaxi
ornamental (Ananas lucidus Miller) in vitro.
Fortaleza: UFC. 44p (Monografia).

BORGES NSS; CORREIA D; ROSSETTI AG.
2003. Influência do meio bifásico na
multiplicação de gemas e no alongamento
de brotos in vitro de Ananas lucidus Miller.
Revista Brasileira de Horticultura
Ornamental 9: 37-44.

BRAGA EP; MORAIS JPS; CARVALHO
ACPP; SANTOS MRA. 2003. Avaliação
dos efeitos do número de explantes, do meio
de cultura e do fotoperíodo na multiplicação
in vitro de abacaxi ornamental (Ananas
lucidus Miller). In: CONGRESSO
BRASILEIRO DE FLORICULTURA E
PLANTAS ORNAMENTAIS, 14,
CONGRESSO BRASILEIRO DE
CULTURA DE TECIDOS DE PLANTAS,
1. Anais... Lavras: UFLA. p.313.

CARVALHO ACPP; BRAGA EP; SANTOS
MRA; MORAIS JPS. 2005.
Micropropagação de abacaxi ornamental
(Ananas comosus var. bracteatus) por meio
da indução ao estiolamento e regeneração
de plântulas. Revista Brasileira de
Horticultura Ornamental 11: 121-126.

CORREIA D; OLIVEIRA PMA; RIBEIRO KA;
SILVEIRA MRS. 1999a. Avaliação da
multiplicação in vitro do abacaxi
ornamental (Ananas lucidus Miller).
Fortaleza: Embrapa Agroindústria Tropical,
2p. (Pesquisa em Andamento, 56).

CORREIA D; BORGES NSS; SILVEIRA MRS.
1999b. Avaliação do crescimento in vitro
de brotos de abacaxi ornamental (Ananas
lucidus Miller) em meio de cultura bifásico.
Fortaleza: Embrapa Agroindústria Tropical.
2p. (Pesquisa em Andamento, 59).

CORREIA D; RIBEIRO KA; ROSSETTI AG;
SILVEIRA MRS. 2000. Efeito do ácido
indol butírico e do carvão ativado no
enraizamento in vitro de brotos de abacaxi
ornamental (Ananas lucidus Miller).
Fortaleza: Embrapa Agroindústria Tropical.
3p. (Pesquisa em Andamento, 66).

COSTA T; ZAFFARI GR. 2005.
Micropropagação de Ananas bracteatus
(Shultz) cv. estriatus Hort. Revista
Brasileira de Horticultura Ornamental 11:
109-113.

GARITA H; GÓMEZ L. 2000.
Micropropagation de la variedad de piña
Champaka F-153. Agronomia
Costarricense 24: 63-73.

GEORGE EF. 1993. Factors affecting growth
and morphogenesis. In: GEORGE EF. Plant
propagation by tissue culture. Edington:
Exegetics Limited. p. 183-230.

GEORGE EF. 1996. Rooting and establishment.
In: GEORGE EF. Plant propagation by
tissue culture. Edingtion: Exegetics Limited.
p. 670-732.

GRATTAPAGLIA D; MACHADO MA. 1998.
Micropropagação. In: TORRES AC;
CALDAS LS; BUSO JA (eds). Cultura de
tecidos e transformação genética de
plantas. Brasília: Embrapa Informação
Tecnológica/Embrapa Hortaliças. p.183-
260.

KISS E; KISS J; GYULAI G; HESZKY LE.
1995. A novel method for rapid
micropropagation of pineapple.
HortScience 30: 127-129.

MOREIRA MA; ANJOS SOBRINHO A;
PASQUAL M. 1999. Indução ao
estiolamento in vitro de brotos de abacaxi
cv. Pérola. Revista da Universidade de
Alfenas 5: 193-197.

MOREIRA MA; PASQUAL M; CARVALHO
JG; FRÁGUAS CB. 2003. Estiolamento na
micropropagação do abacaxizeiro cv.
Pérola. Ciência e Agrotecnologia 27:
1002-1006.

MURASHIGE T; SKOOG F. 1962. A revised
medium for rapid growth and bio assays
with tobacco tissue cultures. Physiologia
Plantarum 15: 473-497.

PASQUAL M; SANTOS FC; FIGUEIREDO
MA; JUNQUEIRA KP; REZENDE JC;
FERREIRA EA. 2008. Micropropagação
do abacaxizeiro ornamental. Horticultura
Brasileira 26: 45-49.

PEREIRA FD; BRAGA MF; SÁ MEL; ALCINO
OAG; COLENGHI IC. 2001. Influence of
BAP and NAA on multiplication of
pineapple cv. Perolera, from in vitro
etiolated shoots. Bioscience Journal 17:
49-60.

PRAXEDES SC; SILVA JÚNIOR AF;
FIGUEIREDO FLB; FIGUEIREDO ML;
CÂMARA FAA; OLIVEIRA OF. 2001.
Estiolamento in vitro  do abacaxizeiro
Pérola em presença de ANA e AIA.
Caatinga 14: 13-15.

SÁ MEL; PEREIRA FD; BRAGA MF;
MUSTAFÁ PC; ALVES AP. 2000.
Propagação in vitro de abacaxi (Ananas
comosus) por meio de segmentos
estiolados. In: CONGRESSO BRASILEIRO
DE FRUTICULTURA, 16. Resumos...
Fortaleza: SBF. p. 21.

SEAGRI-SECRETARIA DA AGRICULTURA
E PECUÁRIA DO GOVERNO DO ESTADO
DO CEARÁ. 2006. O Agronegócio da
Floricultura Cearense. Fortaleza: Gerência
de Flores - Instituto Agropolos. 5p.

SOUZA FVD; SEREJO JAS; CABRAL JRS.
2004. Beleza rara. Cultivar Hortaliças e
Frutas 28: 6-8.



109Hortic. bras., v. 27, n. 1, jan.-mar. 2009

No ano de 2001 a Embrapa Hortali-
ças lançou uma nova tecnologia

para produção de raízes de cenoura na
forma de um produto similar à baby-
carrot americana. As minicenouras bra-
sileiras são chamadas Cenourete®, quan-
do com formato de uma minicenoura, e
Catetinho®, quando com formato esféri-
co (Lana et al., 2001, 2007a). A produção
de ambas consiste no torneamento de
pedaços cilíndricos de raiz por meio de
uma superfície abrasiva. Após abrasão,
os segmentos tomam o formato de

SILVA JBC; LANA MM; VIEIRA JV. 2009. Equipamentos para agroindústria de minicenouras Cenourete e Catetinho. Horticultura Brasileira 27: 109-113.

Equipamentos para agroindústria de minicenouras Cenourete e Catetinho1

João Bosco C da Silva; Milza M Lana; Jairo V Vieira
Embrapa Hortaliças, C. Postal 218, 70359-970 Brasília-DF; jbosco@cnph.embrapa.br

minicenouras ou de pequenas esferas
dependendo do tamanho da matéria-pri-
ma (especificamente a relação compri-
mento-diâmetro). Cenourete® e
Catetinho® são um produtivo atrativo
tanto como tira-gosto, quanto como
componente de saladas e pratos pron-
tos. Seus formatos especiais tornam-nos
especialmente atrativo como alimento
infantil.

No ano anterior ao lançamento des-
ses produtos, ou seja, em 2000, o Brasil
havia importado 200 t de peeled baby-

carrot (cenoura descascada tipo baby)
dos EUA (BRASIL, 2005). O preço deste
produto no mercado varejista era de R$
18,00 kg-1 (R$ 4,50 por pacote de 250 g),
um preço muito elevado quando com-
parado ao preço da cenoura fresca (R$
0,80 kg-1). Com a tecnologia desenvolvi-
da na Embrapa Hortaliças passou a ser
possível produzir minicenouras simila-
res ao produto importado (Cenourete®),
além de outro produto sem similar no
mercado (Catetinho®), usando
tecnologia 100% brasileira. As

1 A menção de empresas comerciais e marcas não é endossada pela Embrapa Hortaliças. As opiniões expressas neste trabalho não representam
políticas ou posições da Embrapa Hortaliças.

RESUMO
Neste trabalho são descritos os equipamentos desenvolvidos na

Embrapa Hortaliças, para a produção de Cenourete e Catetinho, as
minicenouras brasileiras. Estes equipamentos incluem três cortadoras,
uma classificadora e dois modelos de torneadoras. A primeira
cortadora, denominada 'Corte Fácil', constitui-se de uma guilhotina e
duas barras inclinadas usadas para medir os pedaços a serem corta-
dos, permitindo obter matéria-prima para ser processada na forma de
Cenourete e Catetinho. As cortadoras ‘Precisa’ e ‘Cortadora Hori-
zontal’ são constituídas por um conjunto de calhas que levam as
raízes de cenoura até um conjunto de discos de corte que segmentam
as raízes em pedaços de 6 cm, utilizados para a produção de
Cenourete. A Classificadora consiste basicamente em duas correias
transportadoras inclinadas que transportam o produto até que o
mesmo passe pela fenda formada pelo distanciamento entre as cor-
reias, o que ocorre quando o diâmetro coincide com a largura da fenda.
Para o processamento propriamente dito foram desenvolvidos dois
modelos de equipamento. O primeiro denominado 'Processador de
Cenourete e Catetinho' constitui-se de duas unidades, sendo a pri-
meira equipada com um disco abrasivo de lixa grossa, para realizar o
torneamento. A segunda unidade é confeccionada com lixa abrasiva
fina, para realizar o acabamento. A segunda processadora é denomi-
nada ‘Múltipla’ e apresenta o mesmo princípio de funcionamento,
mas no compartimento superior possui quatro discos abrasivos, o
que aumenta a capacidade de processamento em quatro vezes, quan-
do comparada ao Processador de Cenourete e Catetinho. Ambos os
equipamentos são dotados de um sistema que permite a reciclagem
de água. Com este conjunto de equipamentos a agroindústria nacional
se capacita para produzir minicenouras em escala competitiva com o
produto importado.

Palavras-chave: Daucus carota, rocessamento mínimo, agroindústria,
cenoura minimamente processada.

ABSTRACT
 Processing equipment for the agroindustry of Cenourete

and Catetinho mini-carrots

The present article describes the processing equipment developed
at Embrapa Vegetables for the production of Cenourete and
Catetinho, the Brazilian minicarrots. Two shapers, three cutters, and
one classifier were developed. The first shaper, named ‘Processador
de Cenourete e Catetinho’, consists of two units. The first is equipped
with a rough abrasive surface, intended for shaping; while the second
carries a smooth abrasive surface, planned for polishing the product.
The second shaper, named ‘Múltipla’, presents the same functioning
principles as ‘Processador de Cenourete e Catetinho’, but has four
disks in the upper compartment, which results in a four-fold processing
capacity when compared to the first model. Both devices have a water
recycling system. ‘Corte-Fácil’ consists of one guillotine and two
inclined metallic bars used to measure the carrot pieces before cutting,
yielding raw material for both Cenourete and Catetinho. The other
two cutters, ‘Precisa’ and ‘Cortadora Horizontal’, consist of a group
of gutters used to bring carrots into a set of cutting disks, where roots
are trimmed in 6-cm segments. Both cutters yield raw material only for
Cenourete production. The classifier consists basically of two inclined
belts that move in the same direction, with a progressive and adjustable
distance in between. Carrot segments are transported along the belts
until going through the space in-between, which happens when the
diameter of the root segments coincides with the distance between
belts. With this set of processing equipment, the national agroindustry
is able to produce baby carrots on a competitive scale with the imported
product.

Keywords: Daucus carota, minimal processing, agroindustry, fresh-
cut carrot.

(Recebido para publicação em 20 de dezembro de 2007; aceito em 27 de fevereiro de 2009)
(Received in December 20, 2007; accepted in February 27, 2009)
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minicenouras Cenourete® e Catetinho®

apresentam as vantagens de menor cus-
to de produção e maior frescor, já que o
tempo entre produção e consumo é mui-
to reduzido comparativamente ao pro-
duto importado.

Originalmente, o processamento era fei-
to em uma descascadora de batata adapta-
da (Silva et al., 2001). Posteriormente, fo-
ram desenvolvidos outros equipamentos
especialmente destinados à pequenas
agroindústrias de base familiar. Esses equi-
pamentos podem ser fabricados em peque-
nas serralherias, pelos agroindustriais inte-
ressados. Estes equipamentos, sem similar
no mercado brasileiro, são descritos no pre-
sente artigo. Os detalhes de construção
podem ser obtidos através da Embrapa Hor-
taliças (sac@cnph.embrapa.br), sob deman-
da, sem custo para os interessados. Com
este conjunto de equipamentos, a
agroindústria brasileira se capacita para pro-
duzir em escala competitiva com o produto
importado, podendo praticar melhores pre-
ços e com ampla oferta. Para iniciar um em-
preendimento o agroindustrial não precisa
adquirir todos estes equipamentos ao mes-
mo tempo, pois terá também investimentos
em edificações, câmaras frias,
empacotadora e utensílios. O empreendi-
mento pode ser iniciado com uma das
processadoras, sendo o corte e a classifi-
cação feitos manualmente. Posteriormente,
o agroindustrial pode optar pela mecaniza-
ção de todas as etapas do processo, ou
seja, corte, classificação e processamento.

1. CORTADORAS

Para aperfeiçoar o processo de corte
das raízes de cenoura, foram desenvol-
vidos três equipamentos, denominados

de ‘Corte-Fácil’, ‘Precisa’ e ‘Cortadora
Horizontal’. A ‘Corte-Fácil’ é um gabari-
to com acionamento manual para corte
individual das cenouras, permitindo cor-
tar pedaços com dimensões apropriadas
tanto para produção de Cenourete®

quanto de Catetinho®, enquanto a ‘Pre-
cisa’ e a ‘Cortadora Horizontal’ são equi-
pamentos motorizados, desenvolvidos
para dar maior rendimento operacional
na agroindústria, mas que produzem
matéria-prima apenas para produção de
Cenourete®.A ‘Precisa’ é de mais fácil
construção do que a ‘Cortadora Hori-
zontal’ e apresenta menor exigência em
manutenção, mas exige maior atenção
dos operadores para evitar a
sobreposição de raízes durante a colo-
cação da cenoura no equipamento.

O rendimento da ‘Corte-Fácil’ é o
mesmo obtido quando se faz o corte
manual com faca: cinco a seis caixas de
cenoura por dia, dependendo da agili-
dade do operário. Apesar de não resul-
tar em ganho de rendimento, este equi-
pamento torna mais práticas e precisas
as etapas de medição e corte das raízes,
obtendo-se assim minicenouras mais
padronizadas. Além disso, permite reali-
zar o corte para Catetinho que é particu-
larmente laborioso, por exigir que o com-
primento e diâmetro do segmento de raiz
sejam iguais.

Na máquina ‘Precisa’, o operário co-
loca as raízes em um cilindro rotativo
formado por calhas que conduzem as
raízes até um conjunto de discos
serrilhados, que realizam o corte. O ci-
lindro contém 56 calhas e gira a 3,5 rota-
ções por minuto, tendo portanto o po-
tencial de corte de 196 raízes ou aproxi-

madamente 8 kg de cenouras por minu-
to, dependendo da agilidade dos opera-
dores para abastecer todas as calhas.
Nos testes realizados na Embrapa Hor-
taliças, com dois operários abastecen-
do as calhas, o rendimento médio foi de
4,5 kg por minuto.

A ‘Cortadora Horizontal’ possui uma
esteira com 65 calhas que se movimenta
a 3,5 voltas por minuto, conduzindo as
raízes até os discos serrilhados que rea-
lizam os cortes. O rendimento potencial
é semelhante ao apresentado pela ‘Pre-
cisa’, mas o abastecimento das calhas é
facilitado, pois os operários trabalham
em uma posição muito mais cômoda e
visualizam facilmente em que calha co-
locar as raízes. Em testes realizados na
Embrapa Hortaliças, com dois operários
trabalhando exclusivamente no abaste-
cimento do equipamento, foram corta-
das em média 5,6 kg de raízes de cenou-
ra por minuto, o que resulta em capaci-
dade de corte de 2,5 t por dia. Compara-
tivamente, dois operários conseguem
cortar manualmente 264 kg de cenoura
por dia utilizando facas e gabaritos.

1.1. ‘Corte Fácil‘
A 'Corte Fácil' (Figura 1) constitui-se

de uma guilhotina e duas barras inclina-
das medidoras montadas sobre uma
base de náilon ou metálica, de 40 x 60
cm, instalada sobre um suporte metálico
no formato de mesa. Uma das barras é
fixada no sentido do corte e inclinada
verticalmente. A distância entre esta bar-
ra e a base da mesa é variável e
corresponde ao diâmetro da raiz. A ou-
tra barra, também fixa, é paralela à base
da mesa, mas inclinada em relação à pri-
meira barra no sentido horizontal. A dis-
tância variável entre as duas barras
corresponde ao comprimento do peda-
ço de raiz a ser cortado. A guilhotina é
montada sobre um carrinho que desliza
sobre dois eixos horizontais, permitindo
realizar as medições e os cortes ao lon-
go das barras.

Duas solenóides elétricas são insta-
ladas sobre a base do equipamento. Ao
terminar cada corte, a base da guilhoti-
na aciona automaticamente as
solenóides que afastam a barra medidora
de comprimento, permitindo que os pe-
daços de raiz se soltem e caiam em um
contentor posicionado sob a mesa.
Quando a guilhotina retorna à posição

Figura 1. Cortadora ‘Corte-Fácil’. Vista geral - esquerda - e detalhe mostrando o posicionamento
da raiz para o corte - direita (cutter ‘Corte-Fácil’. Overview – left - and close-up showing the
positioning of the root for cutting - right). Brasília, Embrapa Hortaliças, 2008.

JBC Silva et al.
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original, as solenóides se desligam e a
barra medidora volta à posição original
por meio de molas.

As raízes são colocadas individual-
mente sobre a base da guilhotina. Na
primeira posição da barra obtém-se pe-
daços de 6 cm de comprimento e diâme-
tro igual ou inferior a 2,5 cm, próprios
para produção de Cenourete®. Deslo-
cando-se a guilhotina para a direita, ob-
têm-se pedaços em que o diâmetro é
igual ao comprimento, próprios para a
produção de Catetinho®.

1.2. Cortadora ‘Precisa’
A ‘Precisa’ é constituída por um ci-

lindro rotativo contendo 56 calhas ver-
ticais em formato de “U”, onde são co-
locadas as raízes de cenoura (Figura 2).
À medida que o cilindro gira, as calhas
passam por um conjunto de discos
serrilhados que segmentam as raízes em
pedaços de 6 cm de comprimento. Em
seguida, os pedaços caem pela lateral
do equipamento, onde são coletados.
(Figura 2, detalhe).

O equipamento possui dois eixos
verticais instalados em uma estrutura
metálica. Um motor elétrico de 0,5 cv
movimenta tanto o eixo de alta rotação
que contém os discos de corte quanto o
eixo do cilindro de calhas, que movimen-
ta em baixa rotação. Para redução de
velocidade é utilizada uma caixa reduto-
ra ou um conjunto de polias.

1.3. ‘Cortadora Horizontal’
A ‘Cortadora Horizontal’ (Figura 3)

constitui-se de uma esteira com 65 ca-
lhas horizontais em formato de ‘L’. As
calhas são fixadas sobre duas correntes
paralelas que se movem horizontalmen-
te na velocidade de 3,5 voltas por minu-
to, na direção de um conjunto de quatro
discos de corte serrilhados dispostos
verticalmente e distanciados de 6 cm
entre si. As raízes a serem cortadas são
colocadas dentro das calhas pelos ope-
rários posicionados ao lado do equipa-
mento. Em seguida ao corte, os pedaços
de raiz são direcionados para um
contentor colocado debaixo do equipa-
mento.

A esteira de calhas e o conjunto de
discos de corte são acionados por um
único motor de ¼ cv com eixo de duas
extremidades. Em uma das extremidades,
é acoplada uma caixa de redução que faz
girar a esteira e, na outra, uma polia que

faz girar o eixo dos discos de corte em
alta rotação. O equipamento é instalado
sobre uma estrutura metálica semelhan-
te a uma mesa. O protótipo desenvolvi-
do na Embrapa Hortaliças mede 36 cm
de largura e 130 cm de comprimento, mas
o número de calhas, o comprimento do
equipamento e a velocidade da esteira
podem ser alterados para ajustar-se à
capacidade de processamento da
agroindústria. Entretanto, deve ser sem-
pre mantida a compatibilidade entre a

velocidade de movimentação da esteira
e a capacidade de trabalho dos operá-
rios. As correias e discos de corte têm
que ser recobertos, para evitar aciden-
tes no trabalho.

2. CLASSIFICADOR

O tempo de torneamento dos peda-
ços de cenoura para produção de
minicenouras pode variar de 1,5 a 3 mi-
nutos, dependendo do tamanho do diâ-

Figura 2. Cortadora ‘Precisa’. Vista geral - esquerda - e detalhe - direita - mostrando o
posicionamento da raiz na calha vertical e os discos de corte (cutter ‘Precisa’. Overview – left
- and close-up - right - showing the positioning of the root in the vertical gutter and the cutting
discs). Brasília, Embrapa Hortaliças, 2008.

Figura 3. Protótipo da ‘Cortadora Horizontal’ – máquina para o corte de raízes de cenoura
para processamento em forma de Cenourete® (‘Cortadora Horizontal’ prototype – equipment
for cutting carrots for processsing as Cenourete®). Brasília, Embrapa Hortaliças, 2008.

Equipamentos para agroindústria de minicenouras Cenourete e Catetinho
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metro da matéria-prima. Ao classificar a
matéria-prima é possível ajustar o tem-
po de processamento em função do diâ-
metro e assim aumentar o rendimento de
processamento (Lana et al., 2007b). A
classificação das minicenouras em fun-
ção do tamanho resulta em uma apre-
sentação melhor e mais uniforme. Os
equipamentos utilizados para classifica-
ção, tais como peneiras, roletes e
seletores eletrônicos, não são adequa-
dos para classificar raízes inteiras ou em
pedaços, devido ao seu formato aproxi-
madamente cônico. Tampouco são ade-
quados para classificar Cenourete que,
apesar de arredondadas, têm o compri-
mento maior que o diâmetro. O Classifi-
cador (Figura 4) é um equipamento utili-

zado para classificar tanto a matéria pri-
ma (cenouras inteiras ou cortadas) quan-
to o produto processado (Cenourete

ou Catetinho) em função do diâmetro.
O equipamento consiste de duas

correias transportadoras inclinadas que
se movimentam no mesmo sentido, com
um distanciamento progressivo e
regulável entre elas. As correias são
movimentadas por quatro roletes colo-
cados em eixos inclinados, acionados
por um motor elétrico de ¼ cv, com re-
dutor de velocidade. O protótipo
construído na Embrapa Hortaliças tem
aproximadamente 2 m de comprimento,
50 cm de largura e 80 cm de altura. Entre-
tanto, estas medidas podem ser altera-
das em função da capacidade de

JBC Silva et al.

processamento da agroindústria e do
espaço disponível para a sua instalação.
O diâmetro dos roletes, das engrenagens
e a relação de velocidade do redutor
podem ser dimensionados de acordo
com as peças disponíveis no mercado,
de modo a se obter uma movimentação
das correias em aproximadamente 0,5 m
por segundo. O presente modelo foi
construído com uma calha de abasteci-
mento fixa, mas sistemas automáticos de
abastecimento a exemplo da calha
vibratória podem ser instalados.

O abastecimento é feito de forma
manual, distribuindo uniformemente o
produto em camada única sobre a calha
de classificação. Ao se movimentarem,
as correias transportam o produto até
que o mesmo passe pela fenda formada
pelo distanciamento entre elas, o que
ocorre quando o diâmetro da raiz coinci-
de com a largura da fenda. O produto
classificado é direcionado por divisores
metálicos no formato de cone e cai nos
contentores colocados sob a correia
transportadora.

3. PROCESSADORAS

Os equipamentos ‘Processador de
Cenourete e Catetinho’ e ‘Múltipla’ fo-
ram desenvolvidos para tornear os pe-
daços cilíndricos de raízes de cenoura,
conferindo-lhes assim os formatos de
Cenourete ou Catetinho. Ambos os
equipamentos removem mecanicamen-
te camadas da superfície da raiz, utili-
zando para isso a força centrífuga e o
atrito do produto contra a superfície
abrasiva do disco e da parte interna das
processadoras.

3.1. ‘Processador de Cenourete e
Catetinho’

Este equipamento foi inicialmente
adaptado na Embrapa Hortaliças a partir
de uma descascadora de batatas marca
Siemensen, modelo DB10, e posterior-
mente finalizado pela indústria e
disponibilizado no mercado (Skymsen,
2002).

A processadora constitui-se de duas
unidades, diferindo quanto à
granulometria das superfícies abrasivas.
A primeira unidade possui abrasivo de
granulometria grossa, destinada a fazer
o desbaste dos pedaços de raízes de
cenoura. Na segunda unidade o

Figura 4. Classificador de raízes inteiras, matéria-prima para Cenourete e minicenouras
processadas. Vista geral do equipamento - esquerda - e detalhe das calhas de classificação e
abastecimento - direita (classifier for carrot roots, raw material for Cenourete and processed
baby carrots. Overview – left - and close of the feeding and classification gutters – right).
Brasília, Embrapa Hortaliças, 2008.

Figura 5. ‘Processador de Cenourete e Catetinho’, composto das unidades de torneamen-
to - esquerda - e acabamento - direita. (‘Processador de Cenourete e Catetinho’, consisting
of the shaping unit - left - and the polishing unit - right). Brasília, Embrapa Hortaliças, 2008.
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abrasivo é mais fino, para realizar o poli-
mento do produto (Figura 5).

Em ambas as unidades, o abasteci-
mento é feito pela abertura superior (Fi-
gura 6). Uma porção de 2 kg de pedaços
de raízes é colocada sobre o disco
abrasivo (Figura 6) que, ao girar, provo-
ca simultaneamente a movimentação dos
pedaços de raiz e o seu esfolamento, re-
movendo as camadas externas e garan-
tindo um torneamento uniforme. O tem-
po de operação de cada porção é regu-
lado por um temporizador e, finalizado o
torneamento, o produto é descarregado
por uma janela lateral.

Um jato permanente de água sob
baixa pressão remove os resíduos origi-
nados da abrasão. Ao sair do equipa-
mento, a água é canalizada para um de-
pósito, passa por um filtro e é bombea-
da de volta à torneadora. Na máquina de
polimento é utilizada água potável que,
além de lavar as minicenouras, renova a
água de reciclagem.

Este conjunto tem o rendimento de
30 kg h-1 de material processado, que é
obtido a partir de cerca de 100 kg de raízes
inteiras.

3.2. ‘Múltipla’
O equipamento é um cilindro bascu-

lante de aço inoxidável contendo qua-
tro discos que processam simultanea-
mente porções de pedaços de raízes ce-
noura (Figura 7). O compartimento su-
perior possui um eixo vertical onde são
fixados os discos abrasivos, distancia-
dos entre si em 15 cm, e uma janela late-
ral. O compartimento inferior abriga um
motor elétrico que faz girar o eixo que
trespassa para o compartimento supe-
rior. O conjunto é sustentado por uma
estrutura que permite que o cilindro seja
basculado para ambos os lados, à seme-
lhança de uma betoneira, para ser carre-
gado ou descarregado através da janela
lateral. O controle do tempo de
processamento é feito por um
temporizador regulável instalado junto
ao motor.

À semelhança do ‘Processador de
Cenourete e Catetinho’, a ‘Múltipla’ tem
os discos e a superfície interna recobertos
com abrasivos que promovem o tornea-
mento dos pedaços de raiz de cenoura.
Um jato de água é aplicado sobre cada
disco para remover a massa originada no
processamento. Na saída, a água escorre
por uma calha e é conduzida a um depó-
sito contendo um filtro, a partir do qual

Figura 6. Esquema ilustrativo do interior do ‘Processador de Cenourete e Catetinho’
(schematic representation of the interior of the ‘Processador de Cenourete e Catetinho’).
Brasília, Embrapa Hortaliças, 2008.

Equipamentos para agroindústria de minicenouras Cenourete e Catetinho

retorna para a processadora por meio de
uma motobomba.

A ‘Múltipla’ pode ser utilizada para
as etapas de torneamento ou de poli-
mento, desde que seja confeccionada
com lixa de granulometria adequada a
cada operação. A ‘Múltipla’ tem a capa-
cidade de processar 8 kg de matéria-pri-
ma por partida o que equivale a cerca de
120 kg de produto processado por hora,
dependendo da habilidade do operador.

Ambas as processadoras podem ser
utilizadas para desbastar a superfície de
outros produtos como batata e beterra-
ba, cujas seqüências de procedimento
não são tratadas neste documento.
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As exportações brasileiras de mudas
de orquídeas acumularam vendas

de US$ 122,919 mil em 2004. As maiores
saídas ocorreram para os Estados Uni-
dos (24,3%), Japão (21,0%), Alemanha
(20,3%), Reino Unido (12,7%) e Hong
Kong (11,9%), além de outros onze paí-
ses. As mudas de orquídeas exportadas
foram provenientes principalmente do
Mato Grosso do Sul (50,2%), de Santa
Catarina (37,0%), Rio Grande do Sul
(7,9%) e Rio de Janeiro (4,9%) (Junqueira
& Peetz, 2004).

Programas de melhoramento de
Dendrobium devem visar a obtenção de
plantas com características desejáveis
ao mercado como, por exemplo,
pseudobulbos com alto vigor, eretos,
grande número de flores e variabilidade
de cores e formas, além de estender a
época de floração (Kamemoto et al.,
1999).

Bongers (1999) relata a existência na
região norte do Paraná de um núcleo de
produtores de flores que abastecem o
mercado regional. São produtores prin-
cipalmente de crisântemos de corte e
vaso, violetas, kalanchoes, além de al-
gumas outras flores, de menor expres-
são econômica como tango, áster, rosas
e algumas plantas verdes. Devido à di-

FARIA RT; TAKAHASHI LSA; LONE AB. 2009. UEL 6: nova cultivar de Dendrobium. Horticultura Brasileira 27: 114-115.
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versidade de produção, acredita-se ha-
ver possibilidades para produção de
outras espécies, como as orquídeas. No
entanto, é necessário que sejam obtidos
produtos de padrão superior, com bom
valor de mercado.

O melhoramento de Dendrobium
nobile é conduzido na UEL, Depto. de
Agronomia, desde 1997, por meio de cru-
zamentos entre matrizes selecionadas. A
cultivar UEL 6 foi obtida neste progra-
ma de melhoramento.

MÉTODO DE
MELHORAMENTO

O trabalho foi iniciado com a obten-
ção de progênies a partir dos cruzamen-
tos e das autofecundações de 15 matri-
zes fornecidas pelo Sr. Frans de Weijer,
proprietário da Van-de-Weijer Ornamen-
tal Plants Ltda., Holambra (SP). Foram
utilizadas as progênies cujas sementes
germinaram, desenvolvendo plantas que
se aclimatizaram e floresceram.

A cultivar UEL 6 é originada do cru-
zamento realizados em 20/08/00 entre as
plantas matrizes D9 X D7 e selecionada
pela coloração, número e tamanho de flo-
res, porte da planta e época de
florescimento. As plantas foram

polinizadas artificialmente e, após nove
meses, foram obtidas as cápsulas con-
tendo as sementes. A germinação das
sementes ocorreu em meio de cultura MS
(Murashige & Skoog, 1962) modificado
com a metade da concentração dos
macronutrientes. As plântulas obtidas
foram subcultivadas e, com aproximada-
mente 6 cm de altura, transferidas para
bandejas de isopor de 25 x 25 cm, utili-
zando esfagno como substrato. As ban-
dejas foram colocadas em estufa cober-
ta com plástico e sombrite para
aclimatização e finalmente para vasos
individuais. Em Londrina, o
florescimento ocorre nos meses de agos-
to a setembro.

CARACTERÍSTICAS

UEL 6 é uma planta compacta com
pseudobulbos curtos, com altura média
de 35 cm. As pétalas e sépalas das flores
são roxas, o labelo branco com a extre-
midade roxa e o centro roxo (Figura 1).
As flores possuem largura média de 5,1
cm e comprimento médio de 4,6 cm. O
labelo mede 2,6 cm de largura e 3,1 cm de
comprimento. Avaliação realizada em 20
vasos apresentou uma média de quatro
pseudobulbos com flores. O número

RESUMO
UEL 6 é uma cultivar de Dendrobium nobile desenvolvida no

Depto. de Agronomia da Universidade Estadual de Londrina. É uma
planta compacta, com o pseudobulbo apresentando em média 35 cm
de altura. As pétalas são roxas, com o interior da corola roxo-escuro,
cercado por verde-claro e branco. As flores possuem largura média de
5,1 cm e comprimento médio de 4,6 cm. O labelo mede 2,6 cm de
largura e 3,1 cm de comprimento. O número médio de flores por
pseudobulbo é de 15, tendo sido observadas até 31 flores por
pseudobulbo. A durabilidade das flores é de aproximadamente 20 dias.

Palavras-chave: Dendrobium nobile, descrição de cultivar, melho-
ramento, orquídea.

ABSTRACT
UEL 6: a new Dendrobium cultivar

UEL 6 is a cultivar of Dendrobium nobile developed at the
Department of Agronomy of the Universidade Estadual de Londrina.
It is a compact plant, with 35 cm of pseudobulb height on average.
Petals are purple and the corolla’s interior is dark purple, surrounded
by light clearly green and white. The average number of flowers per
pseudobulb is 15. The lip measures 2,6 cm width and 3,1 cm length. In
each pseudobulb there were 15 flowers on average, it being possible to
reach 31 flowers per pseudobulb. Flower’s shelf-life is about 20 days.

Keywords: Dendrobium nobile, breeding, cultivar description, orchid.
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médio de flores por pseudobulbo é de
15, tendo sido observadas até 31 flores
por pseudobulbo. UEL 6 apresenta flo-
res com duração média de 20 dias, perío-
do superior ao Dendrobium nobile sel-
vagem, conhecido como “olho-de-bone-
ca”, cujas flores têm duração de onze
dias.

MANUTENÇÃO E DISTRI-
BUIÇÃO DE PLANTAS

Plantas da cultivar UEL 6 são mantidas
pelo Depto. de Agronomia da UEL.
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Figura 1. Flores dos genótipos parentais e da cultivar UEL 6 (D9 x D7) (flowers from the
parentals and from cultivar UEL 6 (D9 x D7). Londrina, UEL, 2006.
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As olerícolas constituem um impor-
tante alimento para a população

devido a seus componentes nutricionais
como vitaminas, sais minerais,
carboidratos, fibras e outras substâncias
que contribuem para a saúde humana
(Filgueira, 2003).

O Brasil é importante produtor de
hortaliças, mas as perdas são igualmen-
te altas. Estima-se que cerca de 35 a 45%
destes produtos vegetais são perdidos
ou desperdiçados, desde a classificação
e seleção das olerícolas na propriedade
rural até a sua utilização pelo consumi-
dor final (Luengo et al., 2001; Vilela et
al., 2003a; Vilela et al., 2003b).

Dentre os fatores que provocam per-
das de produtos olerícolas in natura

TOFANELLI MBD; FERNANDES MS; CARRIJO NS; MARTINS FILHO OB. 2009. Levantamento de perdas em hortaliças frescas na rede
varejista de Mineiros. Horticultura Brasileira 27: 116-120.

Levantamento de perdas em hortaliças frescas na rede varejista de Mineiros1
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destacam-se: a) as condições ambientais
(altas precipitações, altas temperaturas
e elevadas taxas de umidade do ar) que
são favoráveis ao desenvolvimento de
fungos e bactérias que depreciam a qua-
lidade das hortaliças no campo; b) em-
balagens inadequadas, manejo, manu-
seio e acondicionamento incorretos du-
rante o fluxo de comercialização; c) es-
trutura e instalações dos equipamentos
de comercialização insuficientes; d)
agrotecnologia insuficiente no campo,
classificação e padronização
insatisfatórias; e) distância dos forne-
cedores (Andreuccetti et al., 2005; Lana
et al., 2002; Lourenzani & Silva, 2004;
Luengo et al., 2001; Luengo et al., 2003;
Vilela et al. 2003a; Vilela et al., 2003b).

Silva et al. (2003) mencionaram que
é de grande importância a transparência
nas relações entre os agentes da produ-
ção, agroindústria, atacado, varejo e
consumidor final de modo que as infor-
mações sobre a participação de cada elo
sejam do conhecimento de todos para
evitar, por exemplo, as perdas pós-colhei-
ta dos produtos agrícolas que podem re-
fletir em desarticulação nestes sistemas.

Para Vilela et al. (2003b), esses estu-
dos são importantes para a definição de
estratégias e prioridades de um progra-
ma de transferência de tecnologia para
redução de perdas, além de fornecer sub-
sídios para os formuladores e os diri-
gentes de políticas agrícolas e sociais,
considerando que podem servir como

RESUMO
No presente trabalho realizou-se um levantamento das perdas no

mercado varejista de olerícolas in natura no município de Mineiros
(GO) a fim de fornecer informações que possam auxiliar em ações
específicas ao setor para se diminuir as perdas de hortaliças frescas
no varejo local. Foram realizadas pesquisas em oito supermercados,
duas quitandas e uma feira-livre, entre dezembro/05 e janeiro/06 me-
diante aplicação de questionários. Foram levantados os volumes
comercializados, as dez maiores perdas na semana, o principal moti-
vo causador das perdas e as principais providências internas e exter-
nas no equipamento de varejo considerado. Dentre as hortaliças rela-
cionadas pela pesquisa, o tomate, a melancia, a cenoura, a batata e o
repolho foram as olerícolas que mais contribuíram para o volume de
perdas. Considerando-se o total de hortaliças comercializado, os su-
permercados, quitandas e feira-livre apresentam índices de perdas
discrepantes: 1,9; 4,2 e 21,5%, respectivamente. Conforme as infor-
mações obtidas do varejo mineirense, o excesso na oferta de hortali-
ças nos mercados e as condições ambientais foram os principais
motivos causadores das perdas dos produtos olerícolas, o controle
de estoque é a principal estratégia a ser adotada pelo próprio estabe-
lecimento para diminuir as perdas de hortaliças e a diminuição dos
preços no atacado seria a principal providência externa a ser tomada
para atenuar as perdas de hortaliças.

Palavras-chave: Hortaliças, perdas, comercialização, varejo.
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ABSTRACT
Survey on fresh vegetables’ losses in the retail market of

Mineiros, Goiás State, Brazil

In the present work a survey was carried out to determine the
fresh vegetables losses at the retail market in Mineiros County, Goiás
State, Brazil, to supply information that may contribute to specific
actions to improve the quality and availability of vegetables at the
local market. The survey was carried out at retail outlets (eight
supermarkets, two grocery stores and one street market) from
December 2005 to January 2006. A questionnaire with questions
about the weekly amount of losses in vegetables, the main cause of
postharvest losses and the main internal and external strategies to
reduce postharvest losses of fresh vegetables was applied in the
retail shops. Tomato, watermelon, carrot, potato, and cabbage had
the highest losses. Supermarkets, grocery stores and the street market
showed discrepancy among loss percentages: 1.9, 4.2, and 21.5%;
respectively. The main causes for losses were excess in the vegetable
offer by retail market and environmental conditions. The stock control
is the main strategy to be provided in order to decrease losses, and
prices reduction by wholesale market was related to be the main
external providence to be taken in order to decrease vegetable losses.
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base para orientar a formulação de tra-
balhos educativos de redução de per-
das entre os agentes envolvidos na pro-
dução e na comercialização.

A alta perecibilidade é um dos fato-
res que mais contribui para os altos índi-
ces de perdas em tomate no mercado
(Vilela et al., 2003a; Lourenzani & Silva,
2004). Porém, há de se considerar tam-
bém o efeito proporcional do alto volume
comercializado desta hortaliça, pois quan-
do este foi levado em conta, observou-
se que 6,2% do tomate foram perdidos, o
que atenua os 47,4% citados anteriormen-
te. Em outras regiões brasileiras foram
relatadas perdas em volumes bem acima
dos levantados neste trabalho, como em
Minas Gerais, onde observou-se perdas
em torno de 27, 42 e 40% para cenoura,
pimentão e tomate, respectivamente (Fun-
dação João Pinheiro, 1992).

Na cidade de São Paulo, constatou-
se 34,4% de perdas para tomate no vare-
jo (SAASP 1995; citado por Vilela et al.,
2003b) e no Distrito Federal observou-
se 25% de perdas para olerícolas, sendo
deste porcentual; 13% para cenoura,
30% para tomate e 20% para pimentão
(Lana et al., 2000).

A participação da feira-livre na
comercialização de frutas e hortaliças é
muito relevante porque estes equipa-
mentos proporcionam conseqüências
diretas ao produtor mediante a valoriza-
ção do seu produto (Luengo et al., 2001).
A feira-livre tem como característica bá-
sica a comercialização de agroalimentos
produzidos nas propriedades rurais e
áreas vizinhas, ou seja, o feirante realiza
compras diretas do produtor, podendo
ser às vezes a mesma pessoa (Silva et
al., 2003).

Lana et al. (2002) desenvolveram
estudo para identificar as causas das
perdas de cenoura no varejo de Brasília
e demonstraram que o aspecto do pro-
duto (qualidade) é o principal motivo
para as perdas e que danos mecânicos,
defeitos no formato e doenças foram os
principais responsáveis pela deprecia-
ção da qualidade da cenoura. Já
Andreuccetti et al. (2005), estudando a
comercialização de tomate na CEAGESP,
mencionaram que as perdas pós-colhei-
ta desta olerícola na cadeia
mercadológica deste equipamento serão
diminuídas caso seja realizada maior apli-

cação de tecnologias pós-colheita e trei-
namento de pessoal. Para Lourenzani &
Silva (2004), as altas perdas de hortali-
ças no varejo podem ser atribuídas, na
sua maioria, ao manejo e acondiciona-
mento inadequados, bem como também
à classificação e padronização dos pro-
dutos insuficientes.

Mineiros possui uma população de
43.961 pessoas, conforme estimativa rea-
lizada para o primeiro semestre de julho/
05 (IBGE, 2005) e é considerada um dos
principais municípios de Goiás, onde a
agropecuária baseada na produção de
grãos e fibra (soja, milho, sorgo e algo-
dão), bovinocultura (leite e carne) e avi-
cultura constitui sua principal atividade
econômica.

O objetivo do presente trabalho foi
realizar levantamento de informações
sobre perdas de hortaliças frescas, bem
como as suas causas e soluções, con-
forme os principais agentes varejistas
do município de Mineiros.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho constou de pesquisa rea-
lizada na cidade de Mineiros, localizada
no sudoeste do Estado de Goiás às mar-
gens da rodovia BR-364 a 108 km a leste
da cidade de Jataí (GO) e a 90 km a oeste
da cidade de Santa Rita do Araguaia
(GO) (divisa com o estado do Mato Gros-
so). As capitais estaduais mais próximas
são Goiânia a 420 km, e Cuiabá a 500 km.

O estudo foi realizado nos principais
equipamentos varejistas da cidade de
Mineiros: oito supermercados de médio
a pequeno porte, duas quitandas (co-
nhecidas localmente como “frutarias”)
e uma feira-livre; seguindo classificação
proposta por Barros et al. (1978), cita-
dos por Silva et al. (2003). Os supermer-
cados foram classificados conforme
metodologia utilizada por Fagundes &
Yamanishi (2002) que adotaram a divi-
são proposta pela Associação de Super-
mercados de Brasília (ASBRA), que es-
tabelece o porte do estabelecimento de
acordo com sua área, sendo pequenos
(0 a 500 m2) e médios (501 a 5.000 m2).

A metodologia utilizada foi visitação
in loco para aplicação oral de questio-
nário constituído de perguntas elabora-
das conforme as informações qualitati-
vas e quantitativas a serem levantadas

e respostas objetivas e opcionais para
cada questão, de forma que respondes-
sem oralmente ao objetivo da pesquisa
nos equipamentos varejistas no perío-
do compreendido entre dezembro/05 e
janeiro/06 (Fagundes & Yamanishi, 2002;
Vilela et al., 2003a). A aplicação de um
modelo próprio de questionário baseou-
se em entrevistas realizadas com o en-
carregado do setor de FLV (Frutas, Le-
gumes e Verduras), no caso dos super-
mercados, com cada proprietário das
quitandas/sacolões e diretamente com
os feirantes nas bancas ou barracas de
venda da feira-livre, executadas pela
equipe de entrevistadores do Instituto
de Dados Estatísticos e de Pesquisas
Sócio-Econômicas (INDEP) pertencen-
te às Faculdades Integradas de Minei-
ros mantidas pela Fundação Integrada
Municipal de Ensino Superior (FIMES)
de Mineiros (GO).

Objetivou-se com a aplicação do
questionário, obter as informações: 1)
Volume das principais olerícolas
comercializadas no equipamento; 2) As
dez maiores perdas semanais entre as
principais olerícolas comercializadas no
equipamento; 3) O principal motivo cau-
sador das perdas de olerícolas, e 4) As
principais providências que poderiam
ser tomadas para diminuir as perdas de
hortaliças conforme o equipamento va-
rejista, sendo consideradas “micro”
aquelas ações ou atitudes internas ou
de responsabilidade do próprio varejis-
ta e que poderiam ser providenciadas
no seu equipamento e “macro” aquelas
externas ou de responsabilidade indire-
ta do varejista.

Os resultados obtidos com as pes-
quisas in loco foram tabulados calcu-
lando-se as médias aritméticas e
porcentuais e organizados em planilhas
processadas pelo INDEP/FIMES.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A comercialização de hortaliças nas
cidades brasileiras interioranas é
comumente pouco organizada e
deficiente de informações, além de ser
reflexo do fluxo das grandes centrais de
abastecimento pela dependência no for-
necimento. Não é comum encontrar na
literatura científica dados sobre o comér-
cio e perdas de hortaliças no varejo das
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cidades interioranas. Os estudos exis-
tentes estão quase sempre restritos às
centrais de abastecimentos, o que não
fornece dados específicos do contexto
mercadológico dos distintos municípios
brasileiros. A falta de informação sobre
o complexo de comercialização de hor-
taliças frescas no varejo da cidade de
Mineiros é realidade, pois não se tem
desenvolvido estudo mercadológico
que aborde esse assunto.

O município de Mineiros, por ser ain-
da pouco populoso, não comercializa um
grande volume de hortaliças. Este fato
facilita toda a logística de mercado, con-
tribuindo para que se tenha bom con-
trole das perdas de olerícolas frescas no
varejo local, e também ajuda no estabe-
lecimento de ações para a redução de
perdas de hortaliças. Ações como abas-
tecimento oriundo praticamente de um
mesmo fornecedor e apenas duas vezes
por semana, menor diversificação de
produtos olerícolas e outras caracterís-
ticas típicas de pequenos mercados con-
tribuem para assegurar o baixo índice de
perdas na rede varejista mineirense.

Observando-se as olerícolas que
obtiveram as maiores perdas, o tomate
foi a que apresentou o maior volume no

varejo (47,4%), seguido da melancia
(14,5%), cenoura (10,6%), batata (9,9%)
e repolho (8,4%) (Tabela 1). O fato do
tomate apresentar alto índice de
perecibilidade e alto volume
comercializado foi determinante para que
esta hortaliça ocupasse a posição de
maior perda entre as olerícolas envolvi-
das na pesquisa. Isso pode explicar tam-
bém as perdas das outras olerícolas men-
cionadas anteriormente, com exceção da
melancia que, normalmente, apresenta
maior conservação pós-colheita, estan-
do sua perda neste caso relacionada com
o baixo poder de comercialização da fei-
ra-livre de Mineiros, já que a perda de
melancia ocorreu apenas neste tipo de
varejo.

Para os equipamentos isoladamen-
te, observou-se que as quitandas são
as principais responsáveis pelo volume
de perdas de hortaliças frescas (45,5%)
(Tabela 1), fato este que pode ser expli-
cado pelo alto índice de perdas obtido
para o tomate nestes equipamentos, já
que nenhuma das duas quitandas visi-
tadas dispunha de câmaras refrigeradas.
Os supermercados, apesar do alto volu-
me comercializado, obtiveram redução
no volume de perdas (39,3%) (Tabela 1),

provavelmente, em conseqüência da
estruturação encontrada nestes equipa-
mentos varejistas como, por exemplo, a
presença de câmara refrigerada para
armazenamento e prateleira refrigerada.
Já a feira-livre apresentou menor partici-
pação no volume de perdas (15,2%),
devido o menor volume de hortaliças
frescas comercializado por este equipa-
mento varejista.

As hortaliças que obtiveram as maio-
res perdas nos supermercados (PR) fo-
ram o tomate (36,5%), a batata (16,0%), a
cenoura (15,3%) e o repolho (10,3%) (Ta-
bela 1). Os produtos que obtiveram as
maiores perdas também foram os que
obtiveram os maiores volumes
comercializados nos supermercados,
com exceção da melancia (Tabela 1). No
entanto, a venda em maior volume não
pode ser considerada fator isolado das
perdas, já que analisando-se as porcen-
tagens de perdas em relação ao volume
comercializado de cada hortaliça (PPV),
não observou-se relação forte entre as
duas características pesquisadas (PPV
e PR), pois as hortaliças que obtiveram
as maiores porcentagens de perdas em
relação ao seu volume comercializado
foram a abobrinha (18,0%), a cenoura

Tabela 1. Perdas semanais de hortaliças frescas comercializadas em Mineiros-GO (weekly fresh vegetables’ losses commercialized in
Mineiros-GO, Brazil). ICA/Fimes, Mineiros-GO, 2006.

Hortaliça
Supermercados Quitandas/Sacolões Feira-livre Total

PE
(kg)

PR
(%)

VC
(kg)

PPV
(%)

PE
(kg)

PR
(%)

VC
(kg)

PPV
(%)

PE
(kg)

PR
(%)

VC
(kg)

PPV
(%)

VPG
(kg)

PR
(%)

VC
(kg)

PPV
(%)

Tomate 148,1 36,5 4.774 3,1 340 72,3 3.000 11,3 2 1,3 80 2,5 490,1 47,4 7.854 6,2

Melancia 2.400 3.600 150 95,5 600 25 150 14,5 6.600 2,3

Cenoura 62 15,3 1.538 4 48 10,1 940 5,1 110 10,6 2.478 4,4

Batata 65 16 3.524 1,8 37,5 8 750 5 102,5 9,9 4.274 2,4

Repolho 41,6 10,3 1.740 2,4 45 9,6 1.250 3,6 86,6 8,4 2.990 2,9

Beterraba 22,8 5,6 700 3,3 240 22,8 2,2 940 2,4

Abobrinha 18 4,4 100 18 400 4 2,6 40 10 22 2,1 540 4,1

Cebola 18 4,4 4.472 0,4 400 1 0,6 10 10 19 1,8 4.882 0,4

Pepino 18 4,4 760 2,4 620 18 1,7 1.380 1,3

Abóbora 12 3 1.640 0,7 12 1,2 1.640 0,7

TOTAL 405,5 100 21.648 470,5 100 11.200 157 100 730 1.033 100 33.578

PPVT % 1,9 4,2 21,5 3,1

PPVTG % 39,3 45,5 15,2 100

PE= Volume de perdas semanais da hortaliça no equipamento em kg; PR= Perda relativa; VC= Volume comercializado da hortaliça semanal-
mente; PPV= Porcentagem de perdas em relação ao VC da hortaliça (PPV=PEx100/VC); VPG= Volume de perdas total geral; PPVT=
Porcentagem de perdas em relação ao volume total do equipamento (PPVT=Vptotalx100/Vctotal); PPEVTP= Participação das perdas do
equipamento em relação ao volume total de perdas (PPVTG=PEx100/VPG).
PE= Volume de perdas semanais da hortaliça no equipamento em kg; PR= Perda relativa; VC= Volume comercializado da hortaliça semanal-
mente; PPV= Porcentagem de perdas em relação ao VC da hortaliça (PPV=PEx100/VC); VPG= Volume de perdas total geral; PPVT=
Porcentagem de perdas em relação ao volume total do equipamento (PPVT=Vptotalx100/Vctotal); PPEVTP= Participação das perdas do
equipamento em relação ao volume total de perdas (PPVTG=PEx100/VPG).
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(4,0%), a beterraba (3,3%) e o tomate
(3,1%), não se repetindo nem a ordem
nem as hortaliças entre PPV e PR. Outro
aspecto relevante aos supermercados e
que pode ser considerado como caráter
explicativo para o fato destes terem ob-
tido o mais baixo índice de perdas, é que
este tipo de equipamento varejista tem
sido cada vez mais procurado pelos con-
sumidores para compra de produtos
hortifrutigranjeiros (Lourenzani & Silva,
2004), tornando o fluxo de prateleira mais
eficiente.

As quitandas e a feira-livre apresen-
taram perdas em apenas algumas horta-
liças: tomate (11,3%), cenoura (5,1%),
repolho (3,6%) e batata (5,0%) nas qui-
tandas; tomate (2,5%), melancia (25,0%),
abobrinha (10,0%) e cebola (10,0%) na
feira-livre (Tabela 1). Se comparado com
a média brasileira para perdas pós-co-
lheita dos produtos olerícolas em toda
cadeia, que gira em torno 27 a 40% (Gon-
çalves 2005; Vilela et al., 2003b), pode-
se considerar que a participação da rede
varejista de Mineiros nas perdas de hor-

taliças frescas não é tão expressiva, pois
apenas 3,1% destes vegetais são perdi-
dos pelo varejo (Tabela 1).

Considerando apenas o volume de
perdas de hortaliças em relação ao volu-
me comercializado pelo equipamento, os
supermercados demonstram que estão
se especializando como canal de distri-
buição destes produtos diretos ao con-
sumidor final, pois apresentaram apenas
1,9% de perdas. Neste tocante, as qui-
tandas obtiveram 4,2% e a feira-livre
apresentou perdas de 21,5%. Estes re-
sultados, possivelmente, são reflexos do
preparo deficiente da feira-livre de Mi-
neiros para a comercialização de hortali-
ças frescas e revela que este tipo de va-
rejo precisa receber maior atenção, pois
além de possuir tímida participação na
comercialização de olerícolas, apresen-
ta excessivo índice de perdas destes
produtos.

A feira-livre tem um importante pa-
pel na distribuição de frutas e hortali-
ças, pois, normalmente, são oferecidos
produtos que vêm diretamente do cam-

po, muitas vezes comercializados pelo
próprio produtor, o que possibilita opor-
tunidade ao meio rural, bem como maior
agregação de valor no produto.

Conforme os varejistas de Mineiros,
as principais causas para as perdas de
olerícolas frescas nos equipamentos são
as condições ambientais (21,3%); o ex-
cesso na quantidade da oferta (21,3%);
o armazenamento inadequado (14,3%);
e a padronização e classificação
ineficientes (14,3%) (Tabela 2).

Os supermercados indicaram estes
mesmos itens como os principais cau-
sadores das perdas (12,5; 25; 25 e 25%,
respectivamente), porém citaram também
a baixa qualidade das hortaliças (12,5%).

Nas quitandas, apenas o excesso de
oferta (50%) e a manipulação excessiva
do consumidor (50%) foram citados
como promotores de perdas. Já na feira-
livre, o excesso de oferta (25%), as con-
dições ambientais (25%), a falta de as-
sistência técnica (25%) e as más condi-
ções de transporte proporcionadas pelo
estado das rodovias e estradas rurais

Tabela 2. Motivos causadores e providências para diminuir as perdas de hortaliças em Mineiros, conforme indicado pela rede varejista local
(causes and strategies to reduce vegetables losses in Mineiros). ICA/Fimes, Mineiros-GO, 2006.

Parâmetros
% Relativa % Média

geral¹Supermercados Quitandas Feira-livre

Motivo

Excesso de quantidade de oferta 12,5 50 25 21,3

Condições ambientais 25 0 25 21,3

Armazenamento inadequado 25 0 0 14,3

Padronização e classificação ineficientes 25 0 0 14,3

Baixa qualidade das hortaliças 12,5 0 0 7,2

Falta de assistência técnica 0 0 25 7,2

Más condições de transporte 0 0 25 7,2

Manipulação excessiva do consumidor 0 50 0 7,2

Providência (interna)

Controle de estoque 25 50 0 27,2

Compra de hortaliças mais frescas 25 0 0 18,2

Compra de hortaliças regionais 25 0 0 18,2

Diminuição dos preços no varejo 12,5 0 0 9,1

Cuidados na manipulação durante transporte 12,5 0 0 9,1

Manipulação excessiva do consumidor 0 50 0 9,1

Melhorar estrutura do estabelecimento 0 0 100 9,1

Providência (externa)

Diminuição dos preços no atacado 37,5 0 0 33,3

Fornecedores atacadistas mais próximos 25 0 0 22,3

Educação do consumidor final 12,5 0 0 11,1

Melhora da qualidade das hortaliças 12,5 0 0 11,1

Melhora das embalagens 0 100 0 11,1

Incentivar a olericultura local 12,5 0 0 11,1
1Porcentagem média geral considerando a freqüência relativa de cada equipamento entrevistado.
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(25%) foram mencionados como princi-
pais motivos causadores das perdas de
olerícolas (Tabela 2). Estes resultados
revelam a necessidade de se estruturar
os mercados varejistas para promover a
diminuição das indesejáveis perdas.
Ações como evitar as compras excessi-
vas, prevenção contra os efeitos das
condições ambientais impróprias,
estruturação das condições de
armazenamento (instalação de sistemas
de refrigeração), melhorar a classifica-
ção e padronização dos produtos e in-
vestir em agrotecnologia para melhorar
a qualidade dos produtos e reformas na
malha rodoviária são passíveis de reali-
zação para combater as perdas de horta-
liças que ocorrem nos mercados varejis-
tas de Mineiros. Tais ações proporcio-
nariam melhor articulação nos mercados
e, além de combater a perda de alimen-
tos, poderiam provocar queda na rela-
ção volume perdido/comercializado o
que poderia refletir na diminuição dos
preços ao consumidor final, sem, porém,
diminuir a lucratividade do varejo.

Para 27,2% da rede varejista
mineirense, o controle de estoque é a prin-
cipal providência a ser tomada pelo vare-
jo local para atenuar as perdas de produ-
tos olerícolas (Tabela 2). O varejo ainda
destacou a compra de hortaliças mais fres-
cas (18,2%) e regionais (18,2%) (Tabela
2) como ações que poderiam combater as
perdas. Fato interessante foi revelado
quando, apesar do item “processamento
de hortaliças” ter constituído o questio-
nário, este não foi mencionado como op-
ção para o combate das perdas observa-
das nos mercados varejistas de Mineiros
(Tabela 2). Isso pode ser encarado como
indício de insuficiência tecnológica de
aproveitamento pós-colheita dos alimen-
tos, pois, ou os mercados não são infor-
mados das possibilidades de
processamento (aproveitamento) dos
produtos olerícolas para evitar as perdas
ou estes têm receio em realizar investi-
mentos nesse sentido. Junqueira &
Luengo (2000) consideraram que o
processamento de hortaliças promove
redução praticamente total das perdas.

Os resultados obtidos pelo presente
trabalho ainda revelaram que os varejis-
tas mineirenses consideraram importan-
te investir na educação do consumidor
final, na melhoria da qualidade das hor-
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taliças, na melhoria das embalagens e
na olericultura local (11,1% para cada
item) (Tabela 2).

Dentre as macro-providências cita-
das como prioridades pelos mercados a
diminuição dos preços nos atacados e a
disponibilização de fornecedores (ata-
cados) mais próximos foram as mais re-
quisitadas (33,3 e 22,3%; respectivamen-
te) (Tabela 2).

Entretanto, isso não justifica a ocor-
rência das excessivas perdas, muito me-
nos inviabiliza as ações e atitudes ne-
cessárias para o combate das perdas nos
mercados. Neste tocante, as informações
produzidas neste trabalho poderão ser-
vir de subsídio à elaboração e implanta-
ção de programas de combate às perdas
de hortaliças frescas no mercado de
Mineiros, com aplicação também em
outras regiões brasileiras.

Constatou-se no presente trabalho
que, no municícipio de Mineiros, o merca-
do de hortaliças frescas apresenta índices
de perdas abaixo da média nacional, sen-
do as quitandas os principais mercados
responsáveis pelas perdas. Os supermer-
cados, proporcionalmente, são pouco
participativos no volume de hortaliças fres-
cas perdido semanalmente, o que pode ser
utilizado como característica para denotá-
los como mercados especializados no co-
mércio de olerícolas. Já a a feira-livre, ape-
sar de pouco expressiva no comércio de
hortaliças, apresenta excessivo volume de
perdas, o que revela a necessidade de
estruturação deste agente de
comercialização. Conforme o varejo de
Mineiros, para combater as perdas nas
bancas dos equipamentos varejistas é pre-
ciso evitar o excesso na oferta mediante o
controle de estoque, priorizar a qualidade
das hortaliças, melhorar a verticalização e
articulação mercadológica, disponibilizar
fornecedores menos distantes, educar e
concientizar o consumidor final, melhorar
a classificação, padronização e
embalamento, bem como o manejo, acon-
dicionamento e armazenamento dos pro-
dutos olerícolas.
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Faleceu Sérgio Mário Regina. O Bra-
sil perde um dos baluartes da agricultu-
ra nacional. Engenheiro Agrônomo da
mais alta estirpe, homem simples, pai de
família exemplar, profissional de indis-
cutível valor, batalhador emérito na de-
fesa dos interesses das classes produ-
toras e da economia brasileira. Sérgio fez
história. Formou ao longo de sua vida
inúmeros profissionais e deixa um gran-
de número de seguidores, entre os quais
o seu filho Serginho, que hoje é
extensionista no escritório da EMATER-
MG de São Gonçalo do Sapucaí.

Natural de Varginha, Sul de Minas
Gerais, graduou-se em Agronomia pela
USP-ESALQ, fez mestrado pela UFV, e
foi sócio fundador e honorário da SOB
(Sociedade de Olericultura do Brasil),
hoje ABH (Associação Brasileira de
Horticultura). Foi extensionista da
EMATER-MG, onde ocupou vários car-
gos de chefia. A convite do Ministro
Antonio Delfim Neto foi para Brasília e,
no Ministério da Agricultura, criou a
Secretaria Nacional de Produção e Abas-
tecimento, onde implantou os planos
nacionais de produção de alho, batata,
cebola, maçã e tomate (PLANALHO,
PLANABA, PLANACE, PLANAMA e
PLANATO). Com estes planos trouxe
aos cofres nacionais grande economia
com a redução da importação de semen-
tes de alho e de batata, resgatando a
soberania do país na produção nacional
destas espécies. Um dos pioneiros na
implantação do cultivo comercial da

Sérgio Mário Regina
Donato Pedro Guerra Dessimoni1; Joaquim Gonçalves de Pádua2

1Engenheiro Agrônomo, extensionista aposentado pela EMATER-MG, Consultor ambiental, colega e amigo de Sérgio Mário Regina;
Engenheiro Agrônomo, Pesquisador da EPAMIG

maçã, fez com que o Brasil deixasse a
condição de país importador para a con-
dição de país exportador desta fruta. Foi
também incentivador para a criação de
diversas associações de produtores em
nível nacional como a ANABA,
ANALHO, ANACE e ANAMA.

Sérgio Mário Regina recebeu ao lon-
go de sua vida inúmeras demonstrações
de reconhecimento público, como
comendas, medalhas, troféus, placas,
diplomas, etc. Foi cidadão honorário de
Ouro Preto, Baependi, Cambuquira e
Gouveia, em Minas Gerais e de
Curitibanos em Santa Catarina.

Convidado pela EPAMIG, ocupou o
cargo de consultor ambiental onde, com
sua garra e competência profissional,
criou diversos programas em defesa do
meio ambiente. Nesta área também Sér-
gio Mário conseguiu a simpatia de di-
versas pessoas de outras formações pro-
fissionais, coordenou encontros regio-
nais em defesa das águas, incentivou a
formação de advogados ambientalistas
e treinou muitos profissionais para o
exercício de trabalhos de monitoramento
em rios.

Sérgio tomou como exemplo de tra-
balho o Rio Verde, no Sul de Minas, que
estava sendo bastante poluído. Sua mãe
lhe pediu com carinho que salvasse o
Rio Verde e ele tomou como bandeira a
defesa do mesmo. Criou o Comitê da
Bacia do Rio Verde tendo sido eleito seu
primeiro presidente.

Sérgio fez do Rio Verde sua vida e
seu sepulcro, pois foi cumprindo um
pedido seu que o filho Serginho provi-
denciou para que o lançamento de suas
cinzas fosse feito na cabeceira do Rio
no município de Itanhandu (MG). Nesta
ocasião, diversos amigos e familiares
estiveram presentes ao evento quando
prestaram suas homenagens, entre as
quais a que citamos a seguir:

[Aqui neste lugar, sob árvores
frondosas e sombrias, onde a mãe terra
deixa brotar de seu ventre a água mais
pura e cristalina, onde se ouve o som do
vento bailando sobre os galhos

verdejantes, quis nosso querido mestre
e amigo fazer sua morada, seu descanso
eterno. Na cabeceira do Rio verde!

É uma amizade ou até mesmo um
amor muito antigo, em que nosso amigo
Sérgio, de uma maneira incansável, apai-
xonada, profissional e competente, ba-
talhou durante toda sua trajetória, em
prol de uma natureza plena, tal como
Deus a criou.

O Rio Verde, talvez por ser o mais
próximo de si, o rio da sua terra, do iní-
cio ao fim de sua caminhada foi
parâmetro para o trabalho em todos os
outros rios pelos quais deu sua vida,
através de inúmeros cursos de especia-
lização em que participou ou ministrou
pelo Brasil e outros paises.

Fazer com que o homem se
conscientize da importância de uma na-
tureza sem poluição é muito difícil, mas
nosso amigo, com sua maneira brinca-
lhona, espirituosa, criativa e inteligente,
expert em trocadilhos, conseguia, sem-
pre, dar o seu recado. Era um exímio pro-
fissional!

Querido amigo! Todos aqui presen-
tes para lhe prestar esta última homena-
gem, querem agradecer tudo o que nos
ensinou e que as águas do Rio Verde,
que rolam mansas e tranqüilas, desde
sua nascente até o lago de Furnas, pos-
sam ser cúmplices da maravilha de seu
trabalho e esparramar as sementes
lançadas na Mãe Natureza!

Querido Mestre, leve consigo nossa
saudade e a certeza de que um dia nos
encontraremos!

Que Deus o acolha para o desfrute
do descanso e felicidade eterna, que
você merece!

Até breve!]
Sérgio Mário Regina em sua trajetó-

ria de trabalho foi certamente um dos
poucos exemplos de homens que pas-
sou pela vida semeando amigos e co-
lhendo verdadeiros admiradores, segui-
dores e defensores autênticos.
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No artigo publicado no v.26, n.3, p. 348, entre os autores, onde está escrito “André S
Strassburguer”, leia-se “André S Strassburger”
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NORMAS PARA PREPARAÇÃO E SUBMIS-
SÃO DE TRABALHOS

O periódico Horticultura Brasileira é a revista oficial da Asso-
ciação Brasileira de Horticultura. Horticultura Brasileira destina-
se à publicação de artigos técnico-científicos que envolvam hor-
taliças, plantas medicinais, condimentares e ornamentais e que
contribuam significativamente para o desenvolvimento desses
setores. O periódico Horticultura Brasileira é publicado a cada
três meses. Os artigos podem ser enviados e/ou publicados em
português, inglês ou espanhol. Para publicar em Horticultura Bra-
sileira é necessário que o primeiro autor do trabalho seja membro
da Associação Brasileira de Horticultura (ABH) ou das Associa-
ções Nacionais com que a ABH mantenha Acordo de Reciproci-
dade, e esteja em dia com o pagamento da anuidade. Trabalhos
em que o primeiro autor não cumpra os requisitos acima também
poderão ser submetidos. Neste caso, é necessário que seja reco-
lhida a taxa de tramitação ampliada, tão logo o trabalho seja aceito
para revisão.

Os trabalhos enviados para Horticultura Brasileira devem
ser originais, ainda não relatados ou submetidos à publicação
em outro periódico ou veículo de divulgação. Está também
implícito que os aspectos éticos e o atendimento à legislação
vigente do copyright tenham sido observados durante o de-
senvolvimento do trabalho. Após a submissão à Horticultura
Brasileira e até o final de sua tramitação, é vedada a submissão
do trabalho, em todo ou em parte, a qualquer outro periódico
ou veículo de divulgação. Caso o trabalho seja aceito para
publicação, Horticultura Brasileira adquire o direito exclusivo
de copyright para todas as línguas e países. Não é permitida a
reprodução parcial ou total dos trabalhos publicados sem au-
torização por escrito da Comissão Editorial.

O periódico Horticultura Brasileira é composto das seguin-
tes seções:

1. Artigo convidado: tópico de interesse atual, a convite
da Comissão Editorial;

2. Carta ao Editor: assunto de interesse geral. Será
publicada a critério da Comissão Editorial que poderá, ainda,
submetê-la ao processo de revisão;

3. Pesquisa: artigo relatando informações provenientes
de resultados originais de pesquisa obtidos por meio de apli-
cação rigorosa de metodologia científica, cuja
reproducibilidade é claramente demonstrada;

4. Comunicação Científica: comunicação ou nota cientí-
fica relatando informações originais resultantes de observa-
ções de campo ou provenientes de experimentos menos com-
plexos, realizados com aplicação rigorosa de metodologia ci-
entífica, cuja reproducibilidade é claramente demonstrada;

5. Página do Horticultor: trabalho original referente a re-
sultados de utilização imediata pelo setor produtivo como,
por exemplo, ensaios originais com agrotóxicos, fertilizantes
ou competição de cultivares, realizados com aplicação rigoro-
sa de metodologia científica, cuja reproducibilidade é clara-
mente demonstrada;

GUIDELINES FOR PREPARATION AND
SUBMISSION OF PAPERS

Horticultura Brasileira is the official journal of the Brazilian
Association for Horticultural Science. Horticultura Brasileira
publishes papers on vegetable crops, medicinal and
condimental herbs, and ornamental plants. Papers that give a
significant contribution to the scientific and technological
development of horticultural crops are highly appreciated.
Horticultura Brasileira is published quarterly and accepts and/
or publishes papers in English, Portuguese, and Spanish. For
the paper to be eligible for publication, first author must be
member of the Brazilian Association for Horticultural Science
(ABH) or of a National Horticultural Association with which
ABH possesses a Reciprocity Agreement, in both cases with
the annual fee paid. In case first author does not fall into the
previous categories, papers may be still submitted, regarding
that the broad processing fee is paid as soon as the manuscript
is considered accepted for reviewing.

Horticultura Brasileira publishes original papers, which
have not been submitted to publication elsewhere. It is implicit
that ethical aspects and fully compliance with the copyright
laws were observed during the development of the work. From
submission up to the end of the reviewing process, partial or
total submission elsewhere is forbidden. With the acceptance
for publication, publishers acquire full and exclusive copyright
for all languages and countries. Unless the publishers grant
special permission, no photographic reproductions, microform,
and other reproduction of a similar nature may be made of the
journal, of individual contributions contained therein or of
extracts therefrom.

Horticultura Brasileira has the following sections:

1. Invited paper: papers dealing with topics that arouse
interest, invited by the Editorial Board;

2. Letter to the Editor: deals with a subject of general
interest. The Editorial Board makes a preliminary evaluation
and can accept or reject it, as well as submit it to the reviewing
process;

3. Research: paper describing an original study, carried
out under strict scientific methods. The reproducibility of
studies should be clearly demonstrated;

4. Scientific Communication: communication or scientific
note, reporting field observations or results of less complex
original studies, carried out under strict scientific methods.
The reproducibility of studies should be clearly demonstrated;

5. Grower’s page: original communication or short note
describing information readily usable by farmers, as for example,
results from studies regarding the evaluation of pesticides or
fertilizers, or cultivar comparative performance. Such studies
must have been carried out under strict scientific methods
and their reproducibility should be clearly demonstrated;

6. New Cultivar: communications or scientific notes
reporting recent cultivar and germplasm release. It must
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6. Nova Cultivar: relato de novas cultivares e
germoplasma, contendo origem, descrição e disponibilidade,
com dados comparativos.

Submissão dos trabalhos
O texto deve ser composto em programa Word 6.0 ou ver-

são superior, em espaço 1,5, fonte Times New Roman, tamanho
doze. Páginas e linhas devem ser numeradas. Adicione ao final
do texto todos os demais componentes do trabalho (figuras,
tabelas e gráficos). Formate o arquivo para página A

4
 e toda as

margens para 3 cm, imprima e envie uma cópia. Inclua também
um CD contendo o arquivo do trabalho. Imagens de baixa reso-
lução não serão aceitas. Os trabalhos deverão ter no máximo 16
laudas (36.000 caracteres, excluindo os espaços). Se forem ne-
cessárias orientações quaisquer que não estejam relacionadas
aqui, entre em contato com a Comissão Editorial ou consulte os
últimos números de Horticultura Brasileira.

Os trabalhos submetidos entrarão em tramitação somente se:
1. estiverem acompanhados da anuência de todos os auto-

res, que devem assinar a carta de encaminhamento ou a primeira
página do trabalho. Caso um ou mais autores não possa(m) assi-
nar, a razão deve ser mencionada na carta de encaminhamento.
Neste caso, o autor correspondente deverá se responsabilizar pela(s)
anuência(s) faltante(s). Mensagens eletrônicas da anuência ou
cópias gráficas destas serão aceitas, desde que indubitavelmente
enviadas da conta eletrônica de quem as concedeu;

2. estiverem em total acordo com estas normas;
3. forem considerados aptos para tramitação pelo Editor

Associado.
Quando aceito para tramitação, o autor correspondente

receberá uma mensagem eletrônica e será solicitado o recolhi-
mento da taxa de tramitação, no valor de R$ 55,00, quando o
primeiro autor for associado à ABH e estiver com a anuidade
em dia; ou da taxa de tramitação ampliada, no valor de R$
295,00, quando o primeiro autor não é associado da ABH.
Trabalhos rejeitados não serão devolvidos.

A estrutura dos artigos obedecerá ao seguinte roteiro:
1. Título: limitado a 15 palavras ou 90 caracteres, excluin-

do os espaços. Utilize nomes científicos somente quando as
espécies em questão não possuírem nomes comuns no idioma
utilizado no trabalho;

2. Nome dos autores: nome(s) próprio(s) completo(s) do(s)
autor(es). Abrevie somente o(s) sobrenome(s) intermediário(s).
Por exemplo, José Maria Fontana Cardoso, deve aparecer como
José Maria F Cardoso. Utilize números super-escritos para relaci-
onar autor(es) e endereço(s). Observe o padrão nos números
mais recentes de Horticultura Brasileira;

3. Endereço dos autores: nome da instituição e departamen-
to, instituto, faculdade ou similar, quando for o caso, com endereço
completo para correspondência, de todos os autores. Inclua o en-
dereço de correio eletrônico de todos os autores. Utilize números
super-escritos para relacionar autor(es) e endereço(s). Observe o
padrão nos números mais recentes de Horticultura Brasileira;

4. Resumo e palavras-chave: limitado a 1.700 caracteres, exclu-
ídos os espaços. Selecione até seis palavras-chave ou termos para
indexação, iniciando sempre pelo nome(s) científico (s) da(s) espécie(s)
em questão. Não repita palavras que já estejam no título;

include information on origin, description, seed availability,
and comparative data.

Manuscript submission
Prepare your text in Word® 6.0 or superior, in 1,5 space, 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

4 
page, 3-cm margins. Print

and submit. 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 characters, excluding spaces).
If further information is needed, please contact the Editorial Board
or refer to 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 with instructions for paying the processing
fee (US $ 30.00; E $ 20.00, when first author is affiliated to ABH
and has no debts with it) or the broad processing fee (US $
150.00; E $ 100.00) when first author is not affiliated. 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 for the species the paper is dealing
with 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 or indexing terms,
starting with the scientific name(s) 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
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5. Title, abstract, and keywords: o título em inglês, o
abstract e as keywords devem ser versões adequadas de seus
similares em inglês. Não utilize tradutores eletrônicos de texto;

6. Introdução

7. Material e Métodos

8. Resultados e Discussão

9. Agradecimentos, quando for o caso;

10. Referências: não exceda o limite de 30 referências
bibliográficas. Assegure-se de que no mínimo a metade das
referências foi publicada recentemente (no máximo, há dez
anos). Casos excepcionais serão considerados. Para tanto,
solicita-se que os autores apresentem suas razões na carta de
submissão. Evite citar resumos e trabalhos apresentados e
publicados em congressos e similares;

11. Figuras, quadros e tabelas: o limite para figuras, qua-
dros e tabelas é três para cada categoria, com limite total de
cinco. Casos excepcionais serão considerados. Para tanto, solici-
ta-se que os autores apresentem suas razões na carta de submis-
são. Assegure-se de que figuras, quadros e tabelas não são re-
dundantes. Enunciados e notas de rodapé devem ser bilíngües.
Os enunciados devem terminar sempre indicando, nesta ordem, o
local, instituição responsável e o ano de realização do trabalho.

Este roteiro deverá ser utilizado para trabalhos destinados
às seções Pesquisa e Comunicação Científica. Para as demais
seções veja padrão de apresentação nos artigos publicados
nos últimos números de Horticultura Brasileira. Para maior
detalhamento consulte os números mais recentes de
Horticultura Brasileira, disponíveis também nos sítios eletrô-
nicos www.scielo.br/hb e www.abhorticultura.com.br/Revis-
ta.

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 arti-
go do(s) mesmo(s) autor(es), no mesmo 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 ordem cronológica de publicação.

Na seção Referências, organize os trabalhos em ordem alfa-
bética pelo sobrenome do primeiro autor. Quando houver mais de
um trabalho citado cujos autores sejam exatamente os mesmos,
utilize a ordem cronológica de publicação. Utilize o padrão inter-
nacional 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. Viçosa:

must be adequate versions of their similar in English.
Horticultura Brasileira will provide Portuguese versions for
non-Portuguese speaking authors;

6. Introduction;

7. Material and Methods;

8. Results and Discussion;

9. Acknowledgements, when applicable;

10. References: authors are asked to not exceed 30
bibliographic references. Make sure that at least half of the
references were published recently (up to 10 years). Exceptional
cases will be considered, regarding that authors state 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 state 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 manuscripts of the sections
Research and Scientific Communication. For other sections,
please refer to the most recent issues of Horticultura Brasilei-
ra, 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, abbreviate the Latin expression et alli, in
italics, as follows: (Melo Filho et al., 2005). References to
studies done by the same authors in the same year should
be distinguished 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
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UFV. 402p.

c) Capítulo de livro
FONTES EG; MELO PE de. 1999. Avaliação de riscos na intro-

dução no ambiente de plantas transgênicas. In: TORRES
AC; CALDAS LS; BUSO JA (eds). Cultura de tecidos e
transformação genética de plantas. Brasília: Embrapa In-
formação 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. Mantenha a citação de
trabalhos apresentados em congresso ao mínimo possível).

Anais
HIROCE R; CARVALHO AM; BATAGLIA OC; FURLANI PR;

FURLANI AMC; SANTOS RR; GALLO JR. 1977. Composi-
ção mineral de frutos tropicais na colheita. In: CONGRES-
SO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 4. Anais... Salva-
dor: 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 no-
vembro de 1998.

Trabalhos completos apresentados em congresso (mante-
nha a citação de trabalhos apresentados em congressos ao
mínimo possível)

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 eletrô-
nicos... 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. Dispo-
nível 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, atendimen-
to às normas de publicação, qualidade técnica e qualidade do
texto). A decisão da Comissão Editorial (adequado para
tramitação, ou não adequado) será comunicada ao autor de

NORDWIJK M; PELLERIN S; van de GEIJN SC (eds). Root
methods: a handbook. Berlin: Springer-Verlag. p. 1-32.

d) Thesis

DORLAND E. 2004. Ecological restoration of heaths and
matgrass swards: bottlenecks and solutions. Utrecht:
Utrecht University. 86p (Ph.D. thesis).

e) Full papers presented in conferences (when not included
in referred journals. Avoid as much as possible citing papers
presented in conferences)

Proceedings

VANJOST M; CLARCK CK; BENSON W. 2007. Lettuce growth
in high soil nitrate levels. In: INTERNATIONAL
CONFERENCE ON NITROGEN USE IN HORTICULTURE,
4. Annals... Utrecht: ISHS p. 122-123.

CD-ROM
LÉMANGE PA; DEBRET L. 2004. Rhizoctonia resistance in

green asparagus lines In: EUROPEAN SYMPOSIUM OF
VEGETABLE BREEDING, 17. Proceedings... Lyon: Eucarpia
(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 (Avoid as much as
possible citing papers presented in conferences)

DONOVAN WR; JONHSON L. 2007. Limits to the progress of
natural resources exploration. In: International congress
of plant genetic resources, 12. Annals... Adelaide: ASGR.
Available in http://www.asgr.au/annals/conference/
aus012.htm. Accessed in January 21, 2008.

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 at least 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 for
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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 pelo menos dois assesso-
res ad hoc, especialistas na área em questão. Tão logo haja
dois pareceres, o trabalho é enviado a um dos Editores Cientí-
ficos da área, que emitirá seu parecer: (1) recomendado para
publicação, (2) necessidade de alterações ou (3) não recomen-
dado para publicação. Nas situações 1 e 3, o trabalho é enca-
minhado ao Editor Associado. Na situação 2, o trabalho é
encaminhado aos autores, que devem elaborar uma nova ver-
são. 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 Editor Associado, que emitirá o
parecer final. A Comissão Editorial encaminhará o parecer para
os autores.

Nenhuma alteração é incorporada ao trabalho sem a apro-
vação dos autores. Após o aceite em definitivo do traba-
lho, o autor de correspondência receberá uma cópia eletrô-
nica da prova tipográfica, que deverá ser devolvida à Co-
missão Editorial em 48 horas. Nesta fase não serão aceitas
modificações de conteúdo ou estilo. Alterações, adições,
deleções e edições implicarão em novo exame do trabalho
pela Comissão Editorial. Erros e omissões presentes no tex-
to da prova tipográfica corrigida e devolvida 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 idioma
escolhido seja um dos três aceitos em Horticultura Brasileira,
a saber, Espanhol, Inglês e Português. Neste caso, os autores
tanto podem providenciar a tradução versão final aprovada
para o idioma desejado, quanto autorizar a Comissão Editorial
a providenciá-la. Quando a versão traduzida fornecida pelos
autores não atingir o padrão idiomático requerido para publi-
cação, a Comissão Editorial encaminhará o texto para revisão
por um especialista. Todos os custos decorrentes de tradução
e revisão idiomática serão cobertos pelos autores.

Cobrança por página publicada
Não é cobrada nenhuma taxa por página até a quinta pági-

na publicada. A partir da sexta página, inclusive, cobra-se uma
taxa por página no valor de R$ 150,00.

Os originais devem ser enviados para:

Horticultura Brasileira

Caixa Postal 190

70.359-970 Brasília – DF

Tel.: (0xx61) 3385-9088/9049

Fax: (0xx61) 3556-5744

E-mail: hortbras@cnph.embrapa.br

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 or not for
publication. In both cases, it is sent to the Associate Edi-
tor, 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 Edi-
torial 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.

Page charge

Authors are not charged by page up to the 5th printed
page. From the 6th page ahead, page charge is US $ 75.00, E $
50.00 per page.
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Exemplo de otimização no uso
da água e fertilizantes em
sistema de produção de tomate
do tipo italiano, híbrido
Giuliana, em vaso sob casa-de-
vegetação. Sakata Field Day
realizado em Bragança Paulista,
SP, em novembro de 2007.

A água na horticultura

Nas últimas décadas a preocupa-
ção se tornou global com as ques-
tões ambientais da preservação e
utilização racional dos recursos
hídricos. A rigor, a vida no Plane-
ta Terra não poderia existir sem
água líquida.
O contínuo aumento da população
mundial, devendo atingir 8 bilhões
de habitantes em 20 anos, repre-
senta o maior dilema que a humani-
dade enfrenta na atualidade: a ne-
cessidade de produzir cada vez mais
alimento, fibras e biocombustíveis
para uma população que não pára
de crescer e, para tanto precisa dis-
por de água de qualidade. Como
consequência, os cientistas têm
alertado sobre as ameaças do aque-
cimento global e a iminente escas-
sez de água em diversas regiões do
mundo. Embora o Brasil detenha
14% das reservas de água doce da
Terra, encontram-se muito mal dis-
tribuídas territorialmente, estando
90% delas concentradas na região
Norte, onde vivem apenas 10% da
população do país.

Com o tema “Água na
Horticultura: Novas Atitudes e
Uso Sustentável”, o 49o Con-
gresso Brasileiro de Olericultura
a ser realizado de 03 a 07/08/09,
em Águas de Lindoia (SP) coloca
em foco a qualidade da água utili-
zada para irrigação, a cobrança
pelo seu uso na agricultura nacio-
nal e programas de conservação
de água.
Produtores de hortaliças de áreas
urbanas e periurbanas já enfren-
tam condições de escassez de
água, em quantidade e em quali-
dade, nas principais regiões me-
tropolitanas brasileiras.
A Lei 9.433 de 08/01/97 instituiu
a cobrança pelo uso da água com
o objetivo de estimular o uso sus-
tentável da água e gerar recursos
financeiros para serem investidos
na recuperação e preservação dos
mananciais das bacias. Assim, a
água deixou de ser um bem livre,
passando a ter valor econômico.
Desde 2001, a Agência Nacional
de Águas (ANA), do Ministério
do Meio Ambiente, desenvolve
ações para cobrar pelo uso dos
recursos hídricos. Em parceria
com gestores estaduais e comitês
de bacias hidrográficas, a ANA já
iniciou a cobrança na Bacia do Rio
Paraíba do Sul, Piracicaba,
Capivari e Jundiaí. Não por aca-
so, o 49º CBO será realizado em
Águas de Lindoia que fica locali-
zada na Bacia do Rio Piracicaba.
A Bacia do Rio Paraíba do Sul,
abrangendo os estados de SP e RJ,
foi pioneira no âmbito nacional na
cobrança pelo uso da água, inicia-
da em 2003. No RJ, o uso de re-
cursos hídricos de rios estaduais
está sujeito à Lei 4.247 de 16/12/
03. Cerca de dois anos depois, os
estados de MG e SP promulga-
ram suas respectivas legislações
sobre a cobrança pelo uso da água.
No estado de SP, a Lei 12.183/05
estabeleceu o início da cobrança
nas bacias hidrográficas estaduais
a partir de 01/01/06 para usuários

urbanos e industriais. A primeira
bacia hidrográfica estadual e se-
gunda nacional a cobrar pela cap-
tação e uso da água foi a dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí. A
agricultura paulista passará a sen-
tir o valor econômico da água a
partir de 01/01/10. Entretanto,
uma brecha legal da Lei paulista
(Art. 5o, Inciso 4o) isenta da co-
brança micro e pequenos produ-
tores rurais. Para a aplicação des-
se dispositivo, a Lei depende de
regulamentação, o que está sendo
realizado pelos comitês de bacias
hidrográficas.
Um dos grandes impasses nos
comitês de bacias hidrográficas é
justamente como definir micro e
pequenos produtores rurais. Qual
o critério justo para essa defini-
ção? Seguramente, se o critério for
renda bruta anual, os olericultores
serão penalizados por produzirem
culturas intensivas e de alto ren-
dimento econômico por área. Por
outro lado, se o critério for con-
sumo de água, não se prevê me-
lhor resultado para esses produ-
tores. Há também a possibilidade
de definição através do modulo
rural de cada estado. Enfim, essas
são apenas algumas das possibili-
dades que estão sendo avaliadas.
O Comitê das Bacias
Hidrográficas do Rio São Francis-
co poderá ser o terceiro a cobrar
pelo uso da água. A metodologia
de cobrança nesta bacia encontra-
se em discussão entre o poder
público, as organizações civis e
os usuários dos setores urbano,
industrial e agropecuário.
Da cobrança pelo uso sustentável
da água surgem novas atitudes
promovidas pela ANA, como o
Programa Conservadores das
Águas, em Extrema (MG), que
estimula produtores rurais a pre-
servarem as nascentes em suas
propriedades e a manter a mata
ciliar. Através da ANA, os produ-
tores de Extrema, participantes do
Programa Conservadores das

Águas, recebem mensalmente uma
compensação ambiental em for-
ma de dinheiro vivo, sacado na
boca do caixa da prefeitura muni-
cipal.
Outro programa que merece des-
taque, porém mais abrangente, é
o Cultivando Água Boa desenvol-
vido pela Itaipú Binacional desde
2003, cuja finalidade é garantir a
qualidade da água que forma o lago
de Itaipú. Dentre as diversas ações
incluídas nesse programa, há o de
reflorestamento das margens do
lago e a capacitação dos produto-
res em seu entorno para a produ-
ção orgânica.
Esses são apenas dois exemplos de
programas que podem ser multipli-
cados em outros municípios, em
outras bacias hidrográficas do país.
A Comissão Executiva do 49o

CBO entende que todas essas
questões são essenciais para o
desenvolvimento da olericultura
nacional e são de importância vi-
tal para o futuro do planeta. Por
isso, o tema mencionado acima,
foi o escolhido para o 49o CBO,
maior evento científico da Asso-
ciação Brasileira de Horticultura
(ABH). Os participantes do 49o

CBO serão levados a refletir so-
bre a quantidade e qualidade de
água utilizada nos sistemas pro-
dutivos de hortaliças, plantas
medicinais, aromáticas e condi-
mentares. Entre as palestras e
mesas redondas sobre o tema, des-
taca-se a exposição de um projeto
da ANA que visa conscientizar e
formar “produtores de água”.
Durante o evento, os produtores
terão a oportunidade de debater
com especialistas importantes
assuntos relacionados ao recurso
água e que afetam diretamente a
sua atividade.

(Sebastião Wilson Tivelli,
Presidente do 49º CBO,

tivelli@apta.sp.gov.br; Paulo
César Tavares de Melo,

Presidente da ABH,
pcdemelo@esalq.usp.br)
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