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Carta do editor

Prezados,

Uma vez mais a Horticultura Brasileira chega até vocês. Como dissemos no número anterior, 2010 é o Ano Internacional 
da Biodiversidade. Assim, seguimos dedicando nossas capas a este tema, desta vez apresentando um retrato muito particular 
da biodiversidade brasileira de plantas medicinais. Vejam o excelente trabalho, digno de nota, realizado pela equipe do Banco 
de Dados e Amostras de Plantas Aromáticas, Medicinais e Tóxicas da Universidade Federal de Minas Gerais (DATAPLAMT), 
aqui apresentado pela Profa. Maria das Graças Lins Brandão.

Utilizarei esta carta para responder a algumas perguntas que temos recebido de vários colaboradores, todos eles parabe-
nizando a Horticultura Brasileira pela nova classificação no Qualis (B1). Vamos lá:

1. Para passarmos da classificação B1 para o patamar seguinte, A2, o nosso Fator de Impacto deve ser superior a 0,75;
2. O Fator de Impacto é a razão entre o número de vezes que trabalhos publicados em uma determinada revista são cita-

dos e o número de trabalhos publicados nesta mesma revista. Portanto, o fator de impacto de Horticultura Brasileira subirá à 
medida que os trabalhos publicados na revista forem mais e mais citados;

3. As citações de uma revista feitas nesta mesma revista são sim consideradas para o cálculo do Fator de Impacto. Em 
outras palavras, se um trabalho publicado em Horticultura Brasileira citar outro(s) trabalho(s) publicado(s) na própria revista, 
então este trabalho estará contribuindo para elevar o Fator de Impacto de Horticultura Brasileira;

4. A melhor maneira de elevar o Fator de Impacto de Horticultura Brasileira é publicar trabalhos relevantes, com resultados 
de larga abrangência e aplicabilidade, de interesse mais universal e menos paroquial. A Comissão Editorial está definitivamente 
perseguindo esta meta.

Esperamos ter atendido às dúvidas mais frequentes.

Até o próximo número,

Paulo Melo, editor-chefe
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Editor's letter

Dearest, 

Once again Horticultura Brasileira reaches you. As mentioned in the previous issue, 2010 is the International Year of 
Biodiversity. Thus, we go on devoting our covers to this theme. This turn, we present a very special portrait of the Brazilian 
biodiversity of medicinal plants. Have a look at the amazing work, worthy noting, carried out by the team of the Data and 
Sample Base of Aromatic, Medicinal and Toxic Plants of the Federal University of Minas Gerais (DATAPLAMT), here presented 
by Prof. Maria das Graças Lins Brandão.

I will take this opportunity to answer a couple of questions we are receiving from several collaborators, all of them 
congratulating Horticultura Brasileira for its new Qualis1 ranking (B1). Here we go:

1. To move from rank B1 to the next level, A2, our impact factor should be greater than 0.75;

2. The Impact Factor is the ratio between the number of citations that papers published in a particular journal received 
by the number of papers published in this same journal. Therefore, Horticultura Brasileira’s Impact Factor will rise as the 
papers published in the journal are more and more cited;

3. Citations from a journal in the same journal do count for the impact factor. In other words, when a paper published in 
Horticultura Brasileira cites other(s) paper(s) published in Horticultura Brasileira, then this paper is contributing to boost 
Horticultura Brasileira’s Impact Factor;

4. The very best way to improve Horticultura Brasileira’s Impact factor is publish relevant work, with wide applicability 
and of more universal than parochial scope. The Editorial Board is definitely pursuing this goal.

We hope to have met the most frequent doubts.

See you in our next issue,

Paulo Melo, editor-in-chief

1Qualis: set of procedures used by the Coordination of Improvement of Higher Education Personnel (Capes), Ministry of Education, 
to classify national and foreign scientific journals.
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Among the minimally processed 
products, minicarrots, better known 

as baby carrots have been of special 
interest in Brazil (Lana et al., 2001; 
Moretti, 2004). This is associated with 
factors such as growth of the industry 
of minimal processing in the country 
and the simple use of primary matter 
for this purpose (Moretti et. al., 2004; 
Silva et al., 2003).

Baby carrots are peeled raw carrots 
that are selected, washed, cut into pieces 

SIMÕES AN; MOREIRA SI; COSTA FB; ALMEIDA AR; SANTOS RHS; PUSCHMANN R. 2010. Populational density and harvest age of carrots for baby 
carrot manufacture. Horticultura Brasileira 28:147-154.

Populational density and harvest age of carrots for baby carrot 
manufacture
Adriano do N Simões1; Silvino I Moreira2; Franciscleudo B da Costa2; Alysson Roberto de Almeida3; Ri-
cardo HS Santos3; Rolf Puschmann2

1UFRPE-Unidade Adadêmica de Serra Talhada, 56900-000 Serra Talhada-PE; 2UFV-Depto Biologia Vegetal, 36570-000 Viçosa-MG; 
3UFV-Depto Fitotecnia; adriano@uast.ufrpe.br

ABSTRACT
The quality of baby carrots may be associated to the standard 

of the raw material that in turn, may be influenced by agronomic 
practices. Thus, the effect of planting density and harvest age were 
assessed on physical and morphological characteristics, yield and 
end quality of intact and minimally processed carrots in the form 
of baby carrots. A randomized block experimental design was used 
with the density in the plots (4 x 20 cm and 4 x 7.5 cm) and the 
harvest age in the subplots (50, 57, 64, 71, 78, 85, 92, 99 and 106 
days), with five replications. The experimental unit consisted of 25 
plants. The assessments of diameter, length, yield, secondary phloem 
translocation with the cambio and total carotenoids were decisive in 
selecting the carrot harvest age for baby carrot manufacture. Under 
the 4 x 20 cm and 4 x 7.5 cm adensed conditions, harvested between 
85 and 92 days, carrot roots became thinner and more orange in color 
(with maximum carotenoid accumulation), larger and with satisfactory 
yields and therefore more acceptable for minimal processing in the 
form of baby carrots. Thus the decision of populational density 
associated to harvest age will depend on the market demand, on price, 
quality and other variables. The use of adensed cropping with early 
harvests may lead to obtain carrots and respective baby carrots that 
are more acceptable for commercialization.

Keywords: Daucus carota, quality, planting system, minimal 
processing.

RESUMO
Densidade populacional e idade de colheita de cenoura para 

produção de minicenoura

A qualidade final de minicenoura pode estar associada ao padrão 
da matéria prima, que, por sua vez, pode ser influenciada por práticas 
agronômicas. Por isso, objetivou-se avaliar o efeito da densidade de 
plantio e da idade de colheita em características físicas, morfológicas, 
no rendimento e na qualidade final de cenoura inteira e minimamente 
processada na forma de minicenoura. O delineamento experimental 
utilizado foi em blocos casualizado, tendo nas parcelas as densida-
des (4 x 20 cm e 4 x 7,5 cm) e nas subparcelas a idade de colheita 
(50, 57, 64, 71, 78, 85, 92, 99 e 106 dias), com 5 repetições onde a 
unidade experimental foi composta por 25 plantas. As características 
de diâmetro, comprimento, rendimento, descolamento do floema 
secundário com o câmbio e carotenóides totais foram decisivos para 
selecionar a idade de colheita de cenoura destinada à fabricação de 
minicenoura. Nos dois adensamentos estudados, as raízes colhidas 
entre 85 e 92 dias, tornaram-se mais finas, de cor mais laranja (com 
máximo acúmulo de carotenóides), maiores, com rendimentos sa-
tisfatórios e, portanto, mais aceitáveis ao processamento mínimo na 
forma de minicenoura. Logo, a decisão de uso de densidade popu-
lacional associado à idade para se realizar a colheita, dependerá da 
exigência do mercado, do preço, qualidade e de outras variáveis. O 
uso de adensamentos de cultivo associados com colheitas antecipadas 
pode proporcionar a obtenção de cenoura e respectivas minicenouras 
mais aceitáveis para comercialização.

Palavras-chave: Daucus carota, qualidade, sistema de plantio, 
processamento mínimo.

(Recebido para publicação em 13 de fevereiro de 2009; aceito em 11 de janeiro de 2010)
(Received on February 13, 2009; accepted on January 11, 2010)

of 5 to 6 cm, lathed, disinfected with 
cold chlorinated water, centrifuged and 
packaged (Avena-Bustillos et al., 1994; 
Lana et al., 2001; Moretti, 2004; Simões 
et al., 2005a).

Baby carrots have been studied in the 
United States since the 1990s, principally 
regarding the causes of bleaching on the 
surface during their preservation (Bolin 
& Huxoll, 1991; Bolin, 1992). In Brazil, 
in 2001, Embrapa began developing 
the technology of minimal processing 

of baby carrots, mainly with respect to 
the lathing step (Lana et al., 2001). In 
this period, the principal objective was 
to improve the carrots that showed a 
low market price in relation to other 
categories, that is, fine roots, where in 
some regions in the periods of greater 
supply they were discarded (Lana et 
al., 2001). On the other hand, Silva et 
al. (2001) and more recently Moreira et 
al. (2007) reported that root with large 
diameter should not be utilized in the 
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minimal processing of baby carrots.
Agronomic management, such 

as variation of planting density and 
harvest age, can be an alternative for 
obtaining primary matter with distinct 
morphologic characteristics ideal for 
baby carrots (Moreira et al., 2006, 2007; 
Lazcano et al., 1998; Silva et al., 2003). 
In these studies, however, quality was 
not evaluated from the point of view 
of levels of total soluble solids and 
carotenoids. The latter comprises an 
important group of bioactive compounds 
with anticancer properties (Bendich & 
Olson, 1989; Slattery et al., 2000; Gil 
et al., 2007). Besides, the peeling of the 
secondary phloem with the cambium 
and the yield after the lathing of baby 
carrots should be investigated, since 
there are few studies on this subject.

Various carrot cultivars have been 
studied for the purpose of their use 
in minimal processing, for example, 
Alvorada and Forto (Moretti et al., 2003; 
Silva et al., 2003), Esplanada (Vieira 
et al., 2005) and Caropak (Lazcano et 
al.,1998). The cultivar Esplanada and the 
imported hybrid Caropak, are materials 
suited for the production of baby carrots. 
However, Caropak appears to be poorly 
accepted by Brazilian producers, as their 
seeds are costly and not readily available 
on the market. Esplanada, because it 
is a new material on the market, can 
be found by chance, which is good 
reason for some resistance on the part 
of some growers for its planting. Thus, 
an alternative is to characterize and 
validate other national cultivars, with 
potential and wide utilization by these 
producers, as an alternative for their 
use in minimal processing in the form 
of baby carrots.

Thus, The objective of this work 
was to evaluate the effect of population 
density and harvest age in Forto 
carrots on physical and morphologic 
characteristics in the levels of total 
soluble solids and total carotenoids in 
carrots and/or baby carrots. In addition, 
yield of the final minimally processed 
product was determined.

MATERIAL AND METHODS

The experiments were carried 
out in the experimental field of the 

Universidade Federal de Viçosa situated 
at 20º45’S, 42º51’W and an altitude 
of 651 m in the period of June 22 to 
September 28 of 2005. The cultivar 
Forto was planted in beds 1 m wide and 
0.2 m high.

Two population densities were 
evaluated: 4 x 20 cm (between plants 
and between rows) and 4 x 7.5 cm, 
corresponding to a population of 625,000 
and 1,667,000 plants ha-1, respectively. 
The three central rows of the bed were 
considered parcels to be used for the first 
density, and the 11 central rows for the 
second density. The plants were irrigated 
by micro-spraying.

The soil showed, before planting, 
the following characteristics in the layer 
of 0 to 20 cm: pH in H2O (1:2.5) = 6.0; 
P (Mehlich I) = 33.7 mg dm-3; K = 120 
mg dm-3; Al3+ = 0.0 cmolc dm-3; H+ + 
Al3+ = 2.48 cmolc dm-3; Ca+2= 2.6 cmolc 
dm-3; Mg2+= 0.6 cmolc dm-3. The organic 
compost was utilized as fertilizer, with 
the following characteristics: 45% 
organic matter; C/N = 14/1; pH in H2O 
= 7.7; N = 2 dag kg-1; P = 1.88 dag kg-1; 
K = 1.66 dag kg-1; Ca = 8.63 dag kg-1; 
Mg = 0.49 dag kg-1; Cu = 43 mg dm-3; 
Zn = 208 mg dm-3; Fe= 11.485 mg dm-3; 
Mn = 742 mg dm-3; and B = 23 mg 
dm-3. Organic compost was applied at 
10 t ha-1 at planting and later at 5 t ha-1 
as side dressing, 30 days after planting, 
as recommended by Souza & Resende 
(2003).

The emergence of the plantlets 
occurred between 7 and 10 days after 
planting and thinning was done between 
33 and 37 days after planting. The beds 
were covered with dry grass to maintain 
moisture and for the initial control of 
weeds. Weeds were further controlled 
by manual clearing.

The first harvests were done at 
50 or 64 days after seeding, and the 
subsequent ones occurred every seven 
days up to 99 or 106 days after seeding. 
All the plants in the designated rows in 
a linear 1 m of the bed were collected, 
equivalent to 60 plants for the density of 
4 x 20 cm and 220 plants for the density 
of 4 x 7.5 cm.

The following root measurements 
were obtained: upper diameter, at 1.5 
cm from the upper end of the root; 
lower diameter, at 2 cm from the lower 

end; and middle diameter, in the middle 
region. Fresh weight and length were 
also quantified.

The cellular juice was extracted 
from 100 g of carrots, without periderm, 
triturated with the help of a food 
microprocesser and filtered through two 
layers of gauze, according to Simões et 
al. (2005c). Total soluble solids were 
determined using an Abbé table-type 
refractometer.

Total carotenoids were determined 
according to the method proposed 
by Lichtenthaler (1987). The carrots 
were extracted by the maceration of 2 
g of whole tissue, without periderm, 
in a mortar containing 15 mL of 80% 
acetone. The extract was filtered through 
filter paper and the volume adjusted to 
50 mL with 80% acetone in a volumetric 
flask. Total carotenoids were determined 
with the help of a spectrophotometer, 
where absorbance was read at 470, 462.3 
and 446.8 nm.

Carrots collected at 64 days of 
cultivation were submitted to minimal 
processing in the shape of baby carrots. 
Carrots were cut into pieces of 6.0 cm 
in length and lathed to the shape of 
cenouretes® (Lana et al., 2001) with the 
help of two lathes, PCE SKYMSEN® 

and ETERNA®, the first with abrasive 
sandpaper and the second with fine 
sandpaper, both during 1.0 min (Diniz 
et al., 2007).

The obtained baby carrots were 
submitted to an initial washing (rapid 
immersion in water at 5ºC), followed 
by immersion in water containing 200 
mg L-1 of chlorine (sodium dichloro-S-
triazinetrione dihydrate), for 10 min. 
The final wash consisted of immersing 
the baby carrots in water containing 3 
mg L-1 of active chlorine, at 5°C, for 10 
min. Next, they were centrifuged for 15 
seconds at 800 g (Simões et al., 2005a), 
submitted to evaluations of diameter and 
weighed for quantification of yield.

The middle region of the baby 
carrots was utilized as the sampling 
site. The baby carrots were separated 
and classified subjectively into three 
classes, according to their diameter. 
Baby carrots with a diameter <1.0 cm 
or >2.5 cm were discarded because of 
being too fine or thick, respectively, and 
of little attractiveness, and they were not 

AN Simões et al.
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included in determining the yield. Baby 
carrots with diameters between 1.0 and 
1.5 cm were considered optimal since 
they appeared fine, attractive and very 
acceptable; and those with a diameter 
of 1.51 to 2.0 cm were acceptable, 
while those between 2.1 and 2.5 cm less 
acceptable but still marketable.

The number of baby carrots where 
the secondary phloem was removed 
from the cambium, was determined and 
expressed as a percentage.

The yield was calculated, taking as 
a reference the weight of the primary 
matter and the weight of the baby carrots 
after centrifugation.

The experimental design utilized 
was randomized blocks, where the 
parcels were the densities (4 x 20 cm 
and 4 x 7.5 cm) and the subparcels 
the harvest time (50, 57, 64, 71, 78, 
85, 92, 99 and 106 days), with 5 
repetitions. Each experimental unit was 
composed of 25 carrots and/or baby 
carrots. The results were submitted to 
analysis of variance with the help of 
the program SAEG 9. In some cases, 
descriptive statistics were used followed 
by standard deviation of the mean and 
fitted regression equations.

RESULTS AND DISCUSSION

A significant interaction was 
considered at the 5% level of probability 
(p<0.05) for the variables fresh weight 
and total soluble solids. For the other 
evaluations, only the harvest time had 
a significant influence. The data for all 
the treatments are presented in graphs 
to enrich the text.

The planting density of 4 x 7.5 cm 
resulted in carrots of smaller diameters 
(at the end and middle region) in relation 
to the density of 4 x 20 cm, for all the 
harvesting days (Figure 1A, B and C). 
Finer carrots are generally obtained 
when they are grown densely (Bezerra 
Neto et al., 2005). Still, at both densities 
studied we observed that the later the 
harvest date, the greater the diameters 
were (Figure 1A, B and C).

With the population density of 4 x 
20 cm, the harvests performed at 64 to 
78 days yielded carrots of up to 2.3 cm 
of middle diameter (Figure 1C), which 

when minimally processed, resulted in 
baby carrots with a mean diameter of up 
to 2 cm, (Figure 1D). When determining 
the proportion of baby carrots in each 
diameter class (Figure 2A and 2B), in 
the period between 64 and 78 days, 25 
to 35% of the quantity of baby carrots 
obtained showed a diameter of 1 to 1.5 
cm, and 65 to 75%, diameters of 1.51 to 2 
cm (Figure 2A). Carrots collected at 85, 
92 and 106 days of age, when submitted 
to minimal processing, resulted in 18 to 
35% of baby carrots with a diameter of 
1.51 to 2.0 cm and 65 to 85% of baby 
carrots with a diameter between 2.1 and 
2.5 cm (Figure 2A). In this period, it was 
not possible to obtain finer baby carrots, 
with a diameter between 1.0 and 1.5 cm 
(Figure 2A). Thus, carrots cultivated at 
a population density of 4 x 20 cm and 
harvested at up to 92 days, provided 
baby carrots classified between optimal, 
acceptable and barely acceptable based 
on diameter.

With a plant density of 4 x 7.5 cm, 
carrots were collected with up to 1.8 
cm of middle diameter between 64 and 
78 days (Figure 1C), obtaining after 
minimal processing, on average, baby 
carrots of up to 1.5 cm in diameter 
(Figure 1D). In the same period, 65 
to 90% of the baby carrots showed a 
diameter between 1.0 and 1.5 cm and 
10 to 35% with a diameter of 1.51 to 
2 cm (Figure 2B). Carrots collected at 
85, 92 and 106 days, when minimally 
processed, produced about 20, 20 and 
10% of baby carrots with a diameter 
between 1.0 and 1.5 cm, respectively, 
and 80, 80 and 40% of baby carrots 
between 1.51 and 2.0 cm, respectively 
(Figure 2B). Harvesting at 106 days 
resulted in about 50% of baby carrots 
with a diameter between 2.1 and 2.5 
cm (Figure 2B). Therefore, carrots 
cultivated with a planting density of 4 
x 7.5 cm and harvested at up to 92 days, 
provided baby carrots classified between 
optimal and acceptable, and therefore 
finer in relation to a planting density of 
4 x 20 cm.

Baby carrots with a diameter greater 
than 2.5 cm were not considered 
commercially acceptable, but possibly 
having other purposes, such as grated 
or cubed carrots or chips or sticks 
(Silva et al., 2003; Durango et al., 2006; 

Moretti, 2006). Baby carrots with a 
diameter less than 1 cm can be utilized 
as non-processed baby carrots (Luz et 
al., 2006).

In the present work, even though 
the interaction between the treatments 
was not significant, the little difference 
in the diameters greatly influenced the 
acceptance or rejection of baby carrots. 
Therefore, diameter was an evaluation 
of great importance for characterizing 
the final quality of baby carrots.

The level of soluble solids varied 
little with planting density and age of the 
harvest (Figure 2C), with values close 
to 8% in practically all the collections, 
with the exception of the collection at 
50 days (Figure 2C). These values were 
superior to those found by Machado 
et al. (2003), which varied from 6.4 
to 7.5%, according to the spacing of 
the cultivation. These results indicate 
that the level of soluble solids was 
not decisive as an indicator of harvest 
in carrots, although it is considered a 
parameter of quality (Barros Junior et 
al., 2005).

Carotenoids accumulated between 
50 and 92 days followed by stabilization, 
or even a small decline at 106 days 
(Figure 2D). The maximal accumulation 
of carotenoids occurred between 85 
and 92 days (Figure 2D). Suslow et al. 
(1999) found a maximal accumulation 
of carotenoids in the carrot hybrid 
Caropak, between 90 and 97 days of 
cultivation, and thus, a finding similar 
to the results of the present work.

The orange color of carrot tissues 
is decisive in visual quality. The more 
orange the carrots, the greater the level 
of carotenoids is (Block, 1994; Silva, 
2003; Surles, et al., 2004; Simões 
et al., 2005c). Carotenoids are most 
abundant in the tissues of carrots, with 
phloem tissue displaying the highest 
levels, followed by periderm and 
secondary xylem (Howard & Dewi, 
1996). The carotenoids and other 
lipophilic components can contribute 
4.8% of the antioxidant capacity in 
fresh carrots (Wu et al., 2004; Podsedek, 
2007). Therefore, the results obtained 
indicate that maximal accumulation of 
this constituent is at 85 days, at which 
time carrots have a more orange color, 
and thus, more recommended for harvest 
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for the cv. Forto, regardless of the 
population density (Figure 2D).

The carrots planted at 4 x 20 cm 
were the largest and weighed the most 
in relation to those cultivated under 
conditions of 4 x 7.5 cm (Figure 3A and 
B). Carrots collected between 64 and 92 
days showed 11 to 15 cm in length for 
the density of 4 x 20 cm, and 9 to 13 cm 
for the density of 4 x 75 cm (Figure 3A). 
Thus, with crowding of the cultivation, 
the carrots were smaller, as also found 
by Vieira & Makishima (2000) and 

Bezerra Neto et al. (2005).
The curve represented by the length 

showed characteristics similar to a 
logarithmic curve, indicating logarithmic 
growth of the root up to 85 days in 
relation to subsequent days (Figure 
3A). On the other hand, the curve 
that represented fresh weight, showed 
characteristics of a double sigmoid, 
where it was fitted to a polynomial 
equation of the third degree with R2 
= 0.98, for the two densities studied 
(Figure 3B). Thus, the curve showed 

three distinct phases of behavior (Figure 
3B), similar to sigmoidal curves that 
occur during the development of fruits 
(Serrano, 2007). The first phase of the 
curve was characterized by a slow 
increase in weight up to 64 days (Figure 
3B). The second phase is represented by 
a rapid exponential increase, between 
64 and 92 days (Figure 3B). This period 
coincided with the exponential increase 
in length and greater yields after the 
preparation of baby carrots, mainly 
with a planting density of 4 x 7.5 cm 

Figure 1. Diameters on the upper end (A), lower end (B) and middle region (C) of carrots, cv. Forto and of baby carrots (D), harvested on 
different ages after planting date, cultivated under the densities of 4 x 20 and 4 x 7.5 cm. Vertical bars represent the average standard 
deviation (diâmetros (na extremidade superior [A], inferior [B] e na região mediana [C]) de cenouras cv. Forto e de minicenoura [D], 
colhidas em diferentes idades após a semeadura, cultivadas sob densidades de 4 x 20 cm e 4 x 7,5 cm. As barras verticais representam o 
desvio-padrão da média). Viçosa, UFV, 2005.
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(Figure 3A; Figure 4B). Therefore, the 
increments in yield can be related to 
the size of the carrots, suggesting the 
importance of the size of the root for 
the yield of baby carrots.

The third phase was characterized 
by a slow increase in weight, evident 
starting at 92 days (Figure 3B). In 
this period, there was practically little 

increase in size of the carrots (Figure 
3A and B), and agroindustrial yields 
decreased (Figure 4A and B) with 
the two studied densities, probably 
because in this period, the carrots were 
overgrown and were not included in the 
determination of yield. These results 
suggest that length directly influences 
the quantitative results, as in the case 

of yield. On the other hand, diameter 
affects the qualitative results, as in 
the case of acceptability of the baby 
carrots.

A planting density of 4 x 20 cm, 
for collections of 64 to 92 days of age, 
provided carrots that when minimally 
processed resulted in yields between 45 
and 60% (Figure 4A). In this period of 

Figure 2. Distribution of the diameter classes of baby carrots obtained from cv. Forto, cultivated under the densities of 4 x 20 cm (A) and 
under 4 x 7.5 cm (B), harvested on different ages after planting. Total soluble solids (C) and total carotenoids (D). Vertical bars represent 
the average standard deviation (distribuição de classes de diâmetros de minicenoura oriunda da cv. Forto, cultivadas nos adensamentos 4 x 
20 cm (A) e 4 x 7,5 cm (B), colhidas em diferentes idades após a semeadura. Sólidos solúveis totais (C) e carotenoides totais (D).  As barras 
verticais representam o desvio-padrão da média). Viçosa, UFV, 2005.
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evaluation, 35 to 50% were represented 
by cenouretes and 5 to 20% catetos 
(Figure 4A). A density of 4 x 7.5 cm, 
harvested between 64 and 92 days, 
provided carrots that when minimally 
processed, produced yields between 

58 and 70%. Of this value, 30 to 45% 
were cenouretes and 20 to 25 % catetos 
(Figure 4B).

In the collection at 106 days, the 
carrots produced at a density of 4 x 
20 cm, when minimally processed, 

indicated a decrease in yield by 27% 
(Figure 4A), and 20% at a density 
of 4 x 7.5 cm (Figure 4B). The main 
reasons for the decrease in yield were 
their middle diameters, over 2.5 cm and 
incidence of physical disturbance which 
was called detachment of the secondary 
phloem with the cambium, occurring 
immediately after lathing. Thus, baby 
carrots with these characteristics were 
not included in the estimation of yield.

The incidence of detachment of the 
secondary phloem with the cambium, 
occurred at a level of 10% for the density 
4 x 7.5 cm and 45% for the density of 4 
x 20 cm at 106 days (data not shown). 
The lathing step appears to be the main 
initiator of detachment symptoms, 
probably due to the damage to which the 
carrot segments are submitted for some 
time in lathing with abarasive giratory 
movement. Besides, large carrots 
had these symptoms intensified. This 
indicates that at a particular age, cv. Forto 
carrots are not amenable to lathing and, 
consequently, to obtain mini carrots. The 
detachment of the secondary phloem 
with the cambium was also studied by 
Tatsumi et al. (1991) and Simões et al. 
(2005b). Their symptoms also tend to 
be aggravated during preservation, due 
to dehydration (Tatsumi et al., 1991). 
Thus, these symptoms are sufficient for 
the non-acceptance of baby carrots for 
market.

The low yield after the preparation 
of baby carrots, is one of the principal 
hindrances for the use of this product by 
small and medium-sized agroindustrial 
processors. The lathing step, can account 
for 37 to 50% of losses in agroindustrial 
yield, depending on the time of lathing 
(Diniz et al., 2007). In publications 
reported by Embrapa, the global yield 
was about 30 to 40% (Moretti, 2006; 
Vieira et al., 2005). However, the 
aggregated value for this type of product 
(baby carrots), compensates for its low 
yield, because it can often cost as much 
as three times more, in relation to other 
forms of minimally processed carrots.

The agroindustrial yields found in 
this work were up to 70%, that is, almost 
two times more in relation to previous 
works. Therefore, besides the cultivar, 
various other factors can contribute 
to yield, such as the planting density 

Figure 3. Length (A) and fresh mass (B) of carrots cv. Forto cultivated under the densities of 
4 x 20 and 4 x 7.5 cm, harvested on different ages after planting date. Vertical bars represent 
the average standard deviation (domprimento (A) e Massa fresca (B) de cenoura cv. Forto, 
cultivadas dos adensamentos (4 x 20 cm e 4 x 7,5 cm); colhidas em distintas idades após a se-
meadura. As barras verticais representam o desvio-padrão da média). Viçosa, UFV, 2005.
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and harvest age. Thus, the increase 
in population density associated to 
anticipated harvests can provide better 
morphologic standards of carrots for use 
in minimal processing of baby carrots, 
with satisfactory agroindustrial yields.

The carrot cultivar Forto, planted 

at a density of 4 x 20 cm and 4 x 7.5 
cm and harvested between 85 and 92 
days, provided fine and larger carrots, 
with maximal carotenoids, thus more 
orange colored, with satisfactory yields, 
and thus more acceptable to minimal 
processing in the form of baby carrots.

The evaluations of diameter, length, 
yield, detachment of the secondary 
phloem with the cambium and total 
carotenoids were decisive for selecting 
the harvest age of the carrots destined 
for preparation of baby carrots.

The decision to use population 
densities and harvest age, will depend on 
market demand, such as price and others, 
to offer baby carrots of finer standards 
and consequently better quality.
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O mercado de pimentas no Brasil, 
considerado até pouco tempo 

secundário em relação às outras hor-
taliças devido ao baixo consumo e ao 
pequeno volume comercializado, vem 
sofrendo fortes transformações e assu-
mindo grande importância para o País, 
devido principalmente à versatilidade 
de aplicação das pimentas no uso culi-
nário, industrial, medicinal e ornamental 
(Moreira et al., 2006). Outro fato que 
se deve salientar é a importância sócio-
econômica, pois o cultivo de pimentas 
contribui para o aumento da renda nas 
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RESUMO
A estimativa da variabilidade genética existente em um banco 

de germoplasma é importante não só para a conservação dos recur-
sos genéticos, mas também para sua utilização no melhoramento 
de plantas. Os acessos de um banco são estudados com base em 
descritores quantitativos e qualitativos. Porém, nem sempre esses 
dados são analisados simultaneamente. O presente trabalho teve 
como objetivo estudar a divergência genética entre 56 acessos de 
Capsicum chinense procedentes da Coleção de Germoplasma da 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, com 
base em 44 descritores morfoagronômicos, 37 qualitativos e sete 
quantitativos, utilizando-se a análise conjunta baseada no algoritmo 
de Gower. Utilizou-se o delineamento inteiramente ao acaso, com três 
repetições e três plantas por parcela. As plantas estudadas cresceram 
em vasos de 5 L. Houve variabilidade fenotípica entre os acessos de 
pimenta estudados, principalmente nos frutos, que mostraram dife-
renças acentuadas em tamanho, formato, coloração, teores de sólidos 
solúveis totais e vitamina C. O método aglomerativo utilizado foi 
UPGMA por ter maior coeficiente de correlação cofenética (r = 0,82). 
Os acessos estudados dividiram-se em seis grupos. O agrupamento 
com base na distância de Gower revelou maior eficiência na disjun-
ção dos genótipos quando foram utilizadas as variáveis qualitativas 
em comparação às quantitativas, indicando uma maior contribuição 
daquelas na explicação dos agrupamentos. A análise conjunta dos 
dados quantitativos e qualitativos resultou em maior eficiência na 
determinação da divergência genética entre os acessos avaliados, 
sendo uma alternativa viável e uma ferramenta importante para o 
conhecimento da variabilidade em bancos de germoplasma.
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ABSTRACT
The Grower's algorithm on the estimate of genetic diversity 

in chili pepper germoplasm

The estimation of genetic variability in germplasm collections is 
important not only for the conservation of genetic resources, but also 
for plant breeding purposes. Accessions in a germplasm bank are 
studied based on quantitative and qualitative descriptors. However, 
these data are rarely considered simultaneously in joint analyses. 
This work aimed to study the genetic diversity among 56 Capsicum 
chinense accessions coming from the Germplasm Collection of the 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). 
We used 44 morpho-agronomic descriptors, 37 qualitative and seven 
quantitative, and the Grower's algorithm for the joint analysis. We 
used a completely randomized design with three replications and 
three-plant plots. Plants grew in 5 L pots. There was phenotypic 
variability among the chili accessions studied, mainly in fruits. 
Marked differences were observed in size, shape, color and total 
soluble solids and vitamin C contents of fruits. We used UPGMA 
to perform the clustering, since it was the method with the higher 
cophenetic correlation coefficient (r = 0.82). Accessions felt into six 
classes. Gower’s algorithm was more efficient in clustering when 
qualitative instead of quantitative data were considered. It indicates 
that qualitative data played a crucial role in explaining the observed 
groupings. Joint analysis of quantitative and qualitative data resulted 
in greater efficiency in the determination of genetic divergence among 
the accessions evaluated. Therefore, such analysis is definitely a 
viable and important tool for understanding the variability within 
germplasm banks.

Keywords: Capsicum chinense, multivariate analysis, germplasm, 
plant genetic resources.
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pequenas propriedades e para a fixação 
de trabalhadores na área rural, já que são 
grandes demandantes de mão-de-obra 
para a colheita (Sudré et al., 2010).

As pimentas estão incluídas no 
gênero Capsicum, em 31 espécies des-
critas, divididas em domesticadas, semi-
domesticadas e silvestres (Pozzobon et 
al., 2006; Moscone et al., 2007). Entre 
as espécies domesticadas, C. chinense 
é considerada a mais brasileira, por ter 
como centro de diversidade a região da 
Bacia Amazônica (Bosland, 1992). Esta 
espécie destaca-se pela sua ampla adap-

tação às condições de clima equatorial e 
tropical e por possuir grande variabilida-
de genética, evidenciada principalmente 
nos frutos que podem ter diferentes for-
matos, colorações, tamanhos e níveis de 
pungência, sendo uma das espécies de 
pimenta mais produzidas e consumidas 
no Brasil (Carvalho et al., 2003; Lannes 
et al., 2007).

A manutenção e conservação desta 
variabilidade em bancos de germo-
plasma é de fundamental importância 
para o melhoramento genético e para a 
segurança em relação às ameaças impre-
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vistas na produção agrícola, tais como 
epifitias e mudanças climáticas (Gepts, 
2006). Entretanto, essas coleções de 
germoplasma devem ser caracterizadas 
e avaliadas com o objetivo de determinar 
a diversidade genética, permitir a iden-
tificação de acessos úteis em programas 
de melhoramento de plantas e para 
detecção de duplicatas (Franco et al., 
2005; Gepts, 2006; Sudré et al., 2007a; 
Sudré et al., 2010). 

A determinação da diversidade ge-
nética é realizada por meio da variação 
entre indivíduos ou grupos dos indiví-
duos ou entre populações, podendo ser 
analisada por um método específico ou 
por uma combinação de métodos. Os 
dados envolvem frequentemente medi-
das numéricas e distribuição em classes 
e, em muitos casos, combinações de 
variáveis de tipos diferentes (Moham-
madi & Prasanna, 2003), por exemplo 
variáveis quantitativas (altura da planta, 
peso do fruto, dias para o florescimento) 
e qualitativas (cor e formato de fruto, 
presença ou ausência de uma caracte-
rística, marcador molecular) (Franco et 
al., 2001; Gonçalves et al., 2009; Barbé 
et al., 2010). Embora a análise conjunta 
das variáveis quantitativas e qualitativas 
seja potencialmente um indicador mais 
completo da variabilidade existente nos 
bancos de germoplasma, poucos traba-
lhos têm utilizado esta estratégia. Prova-
velmente, isso ocorre devido à falta de 
conhecimento das técnicas estatísticas 
que permitem essa abordagem, à ca-
rência de softwares livres que analisem 
esses dados conjuntamente, bem como 
pela tendência dos pesquisadores em 
dar mais importância àquelas variáveis 
diretamente relacionadas com caracteres 
trabalhados em programas de melhora-
mento (Gonçalves et al., 2008).

Uma técnica que permite a análise 
simultânea de dados quantitativos e 
qualitativos foi proposta por Gower 
(1971), por meio de um algoritmo 
que estima a similaridade entre dois 
indivíduos utilizando dados com distri-
buições contínuas e discretas. Esse tipo 
de análise tem sido muito utilizado em 
estudos relacionados à botânica e taxo-
nomia, entretanto, ainda não tem sido 
bem explorado pelos pesquisadores na 
área de recursos genéticos vegetais para 
detecção da variabilidade em coleções 

de germoplasma. Trabalhos recentes 
descrevem o uso desta estratégia em 
Brassica napus L. (Rodríguez et al., 
2005), Triticum aestivum L. (Vieira 
et al., 2007) e Solanum lycopersicum 
(Gonçalves et al., 2008).

Este trabalho teve como objetivo 
estimar a divergência genética entre 56 
acessos de pimenta utilizando o algorit-
mo de Gower para o estudo conjunto de 
dados quantitativos e qualitativos. 

MATERIAL E MÉTODOS

Foram estudados 56 acessos de C. 
chinense da coleção de germoplasma 
do Centro de Ciências e Tecnologias 
Agropecuárias (CCTA) da Universidade 
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ri-
beiro (UENF) (Tabela 1). O experimento 
foi conduzido em casa de vegetação, no 
município de Campos dos Goytacazes, 
RJ, no período de março a dezembro 
de 2006. A semeadura foi realizada em 
bandejas de poliestireno expandido de 
128 células preenchidas com substrato 
orgânico. As mudas foram transplanta-
das 45 dias após a semeadura para vasos 
plásticos de 5 L, contendo uma mistura 
de solo e esterco na proporção de 3:1. 
Utilizou-se o delineamento inteiramen-
te ao acaso, com três repetições e três 
plantas por parcela.

Na caracterização morfoagronômica 
dos acessos foram utilizados 43 descri-
tores, estabelecidos pelo IPGRI (1995), 
com algumas alterações sugeridas por 
Carvalho et al. (2003), 37 qualitativos 
e sete quantitativos. Os descritores 
qualitativos foram: cor, formato e pu-
bescência da haste; antocianina nodal; 
hábito de crescimento; densidade da 
ramificação; brotação abaixo da primei-
ra bifurcação; densidade, cor, forma e 
pubescência da folha; dias para o início 
do florescimento; número de flores/
axila; posição da flor; cor da corola e 
da mancha da corola; forma da corola; 
cor da antera e do filamento; posição do 
estigma; margem do cálice; dias para o 
início da frutificação; cor do fruto ima-
turo e maduro; posição, formato, ombro, 
superfície e aroma do fruto; constrição 
anelar no cálice; formato da posição do 
fruto; seção transversal; número de ló-
culos; persistência entre fruto/pedicelo; 
comprimento da placenta; pungência, 

de acordo com a coloração da placenta, 
conforme proposto por Derera (2000) 
e; cor da semente. Em relação aos des-
critores quantitativos, foram utilizados: 
comprimento (mm), largura (mm) e 
peso do fruto (g); comprimento do 
pedúnculo (mm); espessura da parede 
do fruto (mm); teor de sólidos solúveis 
(ºBrix) e teor de vitamina C (mg 100 g-1 
polpa). Os teores de vitamina C foram 
determinados utilizando-se o método 
oficial AOAC (1984). Para os descrito-
res quantitativos foram analisados dez 
frutos de cada acesso.

A estimação da matriz de distância 
genética foi realizada por meio da análi-
se conjunta das variáveis quantitativas e 
qualitativas obtidas com base no algorit-
mo de Gower (1971), expresso por:
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,  onde:

K = o número de variáveis (k = 1, 
2,…, p); i e j = dois indivíduos que 
representem o acesso; Wijk = peso dado 
à comparação ijk, atribuindo valor 1 
para comparações válidas e valor 0 
para comparações inválidas (quando o 
valor da variável está ausente em um ou 
ambos indivíduos); Sijk = contribuição 
da variável k na similaridade entre os 
indivíduos i e j, com valores entre 0 e 1. 
Para uma variável qualitativa (nominal), 
se o valor da variável k é o mesmo para 
ambos os indivíduos, i e j, então Sijk = 
1, caso contrário, é igual a 0; para uma 
variável quantitativa (contínua) Sijk = 
1 - | xik – xjk | / Rk onde xik e xjk são os 
valores da variável k para os indivíduos 
i e j, respectivamente, e Rk é o intervalo 
(valor máximo menos valor mínimo), da 
variável k na amostra. A divisão por Rk 
elimina as diferenças entre escalas das 
variáveis, produzindo um valor dentro 
do intervalo [0, 1] e pesos iguais.

Os agrupamentos dos acessos foram 
obtidos pelos métodos de UPGMA 
(Unweighted Pair-Group Method Using 
an Arithmetic Average), Ward e Vizinho 
Mais Próximo (VMP). A validação dos 
agrupamentos foi determinada pelo coe-
ficiente de correlação cofenético (CCC) 
(Sokal & Rolf, 1962). Os dados foram 
analisados pelo programa R (http://

MCCL Moura et al.
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www.r-project.org/), utilizando o pacote 
clusters e o procedimento proposto por 
Daisy (Maechler, 2007).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Detectou-se variabilidade fenotípica 
entre os acessos de pimenta estudados 
com base nos descritores morfoagronô-
micos, principalmente nos frutos para 
os quais foram registradas diferenças 
visuais acentuadas em termos de tama-
nho, formato, coloração, teores de sóli-
dos solúveis totais e de vitamina C. O 
tamanho dos frutos variou de 12,9 a 124 
mm, tendo sido o formato campanulado 
predominante em 41,0% dos acessos, 
seguido pelos formatos alongado, re-
tangular, triangular e arredondado, em 
23,2, 21,4, 8,1 e 6,3%, respectivamente. 
Houve maior ocorrência de acessos de 
frutos vermelhos, seguidos de frutos 
amarelos, laranja e marrom, com 60,7, 
30,4, 5,4 e 3,5%, respectivamente.

Em relação ao teor de sólidos solú-
veis totais, registraram-se frutos com 
valores de 5,1 ºBrix (UENF 1763) a 15,4 
ºBrix (UENF 1753). Também houve am-
pla variabilidade no teor de vitamina C, 
que foi de 65 mg 100 g-1 (acesso UENF 
1709) a 262,0 mg 100 g-1 (acesso UENF 
1768). Registros mais baixos para teores 
de vitamina C foram encontrados por 
Lannes (2005) que trabalhou com 40 
acessos de C. chinense do banco de 
germoplasma da Universidade Federal 
de Viçosa e obteve variação de vitamina 
C entre 38,7 e 138,8 mg 100 g-1. Esses 
valores discrepantes podem ser devi-
dos principalmente à metodologia de 
extração da vitamina C, já que Lannes 
(2005) utilizou o método titulométrico 
de Tillmans, descrito pelo Instituto 
Adolfo Lutz (1985), enquanto neste 
trabalho utilizou-se o método AOAC 
(1984). Outra possibilidade para essa 
discrepância é a variabilidade genotípica 
que pode existir entre os diferentes aces-
sos, já que este é um caráter controlado 
geneticamente. Além desses fatores, as 
condições de cultivo também podem ter 
interferido no teor da vitamina C.

Uma análise conjunta dos descrito-
res vitamina C e cor do fruto maduro 
neste trabalho permitiu observar uma 
amplitude de variação de 65 a 262 
mg 100 g-1 no teor de vitamina C para 

frutos vermelhos, que foram predomi-
nantes entre os acessos (Figura 1A). 
Por sua vez, a análise conjunta do teor 
de vitamina C e da pungência também 
evidenciou alta variabilidade para teor 
de vitamina C nos frutos considerados 
doces, que apresentaram os maiores 
teores de vitamina C (Figura 1B). Neste 
caso, os teores de vitamina C variaram 
entre 73 e 262 mg 100 g-1. Este resultado 
contradiz Bosland & Votava (2000), que 
afirmaram que frutos doces de pimenta 
possuem menor concentração de vitami-
na C que frutos de alta pungência. Todos 
os frutos doces apresentavam coloração 
vermelha ou marrom. Ao contrário, 

pungência foi observada em frutos de 
todas as cores (Figura 1C).

Os acessos não diferiram para os 
descritores cor da semente, da corola e 
da mancha da corola e constrição anelar 
no cálice. Este resultado era esperado 
já que estes descritores são conside-
rados os principais para identificação 
da espécie C. chinense na classificação 
taxonômica. O descritor constrição ane-
lar no cálice, localizado entre o cálice e 
o pedúnculo, é considerado a principal 
característica morfológica para distinção 
entre as espécies C. chinense e C. frutes-
cens, que apresentam muita semelhança 
(Carvalho et al., 2003). 

Tabela 1. Identificação e procedência de 56 acessos de Capsicum chinense do banco de 
germoplasma da UENF, caracterizados e avaliados para 44 descritores quantitativos e quali-
tativos (identification and origin of 56 Capsicum chinense accessions from the germplasm 
bank of the UENF characterized and evaluated for 44 quantitative and qualitative descriptors). 
Campos dos Goytacazes, UENF, 2006.

Acesso Procedência Acesso Procedência
UENF 1703 Viçosa-MG UENF 1759 Belém-PA
UENF 1706 Viçosa-MG UENF 1760 Belém-PA
UENF 1708 São Luís-MA UENF 1762 Belém-PA
UENF 1709 São Luís-MA UENF 1763 Belém-PA
UENF 1713 São Luís-MA UENF 1764 Belém-PA
UENF 1715 Peru UENF 1765 Bélem-MA 
UENF 1720 Ilhéus-BA UENF 1767 Bélem-MA 
UENF 1721 Ilhéus-BA UENF 1768 Bélem-MA 
UENF 1722 Ilhéus-BA UENF 1770 Bélem-MA 
UENF 1723 Ilhéus-BA UENF 1771 Bequimão-MA
UENF 1725 Ilhéus-BA UENF 1772 Bequimão-MA
UENF 1726 Ilhéus-BA UENF 1773 Bequimão-MA
UENF 1730 Peru UENF 1774 Bequimão-MA
UENF 1736 São Domingos-ES UENF 1778 Bequimão-MA
UENF 1739 Itaguaí-RJ UENF 1780 Bequimão-MA
UENF 1742 Belém-PA UENF 1781 Bequimão-MA
UENF 1743 Marajó-Souré-PA UENF 1782 Bequimão-MA
UENF 1745 Marajó-Souré-PA UENF 1784 São Luís-MA
UENF 1746 Marajó-Souré-PA UENF 1785 São Luís-MA
UENF 1748 Marajó-Souré-PA UENF 1786 São Luís-MA
UENF 1749 Desconhecida UENF 1787 São Luís-MA
UENF 1751 Parintins-AM UENF 1788 São Luís-MA
UENF 1752 Ilhéus-BA UENF 1789 São Luís-MA
UENF 1753 Ilhéus-BA UENF 1791 São Luís-MA
UENF 1755 Peru UENF 1792 São Luís-MA
UENF 1756 Ilhéus-BA UENF 1793 São Luís-MA
UENF 1757 Ilhéus-BA UENF 1794 São Luís-MA
UENF 1758 Ilhéus-BA UENF 1798 Campos-RJ

Algoritmo de Gower na estimativa da divergência genética em germoplasma de pimenta
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Os acessos incluídos neste estudo 
já haviam sido avaliados quanto à re-
sistência a dois patógenos de grande 
importância para a cultura da pimenta: 
a mancha-bacteriana (Xanthomonas 
campestris pv. vesicatoria, Xcv) e o 
PepYMV (Pepper Yellow Mosaic Virus). 
Dois acessos (UENF 1759 e UENF 
1785) tiveram reação de hipersensibi-
lidade à raça P3 de Xcv (Sudré et al., 
2007b), enquanto os acessos UENF 
1703, UENF 1730, UENF 1751, UENF 
1755 e UENF 1764 foram resistentes ao 
PepYMV (Bento et al., 2009).

Utilizando-se o algoritmo de Gower 
para análise conjunta de todos os descri-
tores morfoagronômicos, identificou-se 
que os acessos UENF 1709 e UENF 
1791 foram os mais distantes, com 
magnitude 0,62, enquanto UENF 1787 
e UENF 1798 foram os mais similares, 
com valor de 0,17. A distância média 
observada entre os acessos foi 0,40 
(±0,08). Interessante observar que os 
acessos mais distantes tiveram a mesma 
procedência (São Luís, MA) enquanto 
os mais similares provieram de diferen-
tes locais: UENF 1787, de São Luís, e 
UENF 1798, de Campos dos Goytaca-
zes, RJ. Este resultado coincide com 
outros encontrados na literatura para 
Cucurbita moschata e Brassica napus 
que indicam que distâncias geográficas 
não se correlacionam com distâncias 
genéticas entre acessos (Ramos, 2003, 
Rodríguez et al., 2005). No caso das 
pimentas, que possuem uma eficiente e 
rápida disseminação não só por meio de 
pássaros (Bosland, 1992), mas também 
pela ação do homem que troca sementes 
e as transporta livremente entre as dife-
rentes regiões, essa ausência de relação 
entre procedência e divergência é ainda 
mais justificada.

O agrupamen to  h i e rá rqu ico 
UPGMA foi mais fidedigno do que os 
agrupamentos Ward e VMP, uma vez 
que, comparativamente as inferências da 
correlação cofenética foram superiores, 
obtendo-se valores de 0,82, 0,59 e 0,62 
para UPGMA, Ward e VMP, respectiva-
mente. Na concepção de Sokal & Rohlf 
(1962), valores de correlação cofenética 
superiores a 0,80 indicam bom ajuste 
entre as matrizes originais de distância 
e as derivadas das distâncias gráficas, o 
que ratifica a maior confiabilidade do 

Figura 1. A. Boxplot dos valores mínimos, máximos e a mediana (25, 50 e 75) do teor de 
vitamina C em relação à coloração dos frutos. B. Boxplot dos valores mínimos, máximos e 
a mediana (25, 50 e 75) do teor de vitamina C em relação à pungência. C. Histograma as-
sociando a cor do fruto à pungência (A. Boxplot of minimum, maximum and median values 
(25, 50 and 75) of vitamin C related to fruit color. B. Boxplot of minimum, maximum and 
median values (25, 50 and 75) of vitamin C related to pungency. C. Histogram associating 
fruit color to pungency). Campos dos Goytacazes, UENF, 2006.

MCCL Moura et al.
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agrupamento do método UPGMA.
Utilizando-se o agrupamento 

UPGMA com um ponto de corte cor-
respondendo a uma mudança abrupta 
no gráfico, formaram-se seis grupos 
(Figura 2). O grupo I foi constituído pelo 
maior número de acessos, totalizando 21 
genótipos. Este grupo possui predomi-
nantemente plantas de hábito de cres-
cimento intermediário, com densidade 
de ramificação esparsa e tipo de folha 
ovalada. Os frutos desse grupo possuem 
coloração amarela, vermelho e laranja, 
com formatos arredondados, triangula-
res, campanulados e retangulares, e com 
pungência variando de ausente (doce) a 
muito picante. Nas características quan-
titativas, nesse grupo observou-se ampla 
variabilidade no peso do fruto (variando 
de 0,53 a 13,27 g). O teor de vitamina 
C variou de 72 a 177,57 mg 100 g-1 e, 
o teor de sólidos solúveis totais, de 5,5 
a 12,4 ºBrix.

O grupo II foi formado pelos acessos 
UENF 1715 e UENF 1722, que possuem 
plantas de hábito de crescimento ereto, 

com densidade de ramificação espar-
sa e tipo de folha deltóide. Os frutos 
possuem coloração vermelha, formato 
campanulado e são muito picantes. O 
acesso UENF 1715 contém frutos com 
peso médio de 4,5 g, teor de sólidos 
solúveis totais de 6,7 ºBrix e vitamina 
C de 151,1 mg 100 g-1, enquanto UENF 
1722 possui peso médio de 7,1 g, teores 
de sólidos solúveis totais de 7,0 ºBrix e 
vitamina C de 130 mg 100 g-1.

O grupo III reuniu 15 acessos com 
predominância de plantas com hábito de 
crescimento ereto, densidade de ramifi-
cação esparsa e folhas do tipo ovalada. 
Os frutos possuem coloração vermelha, 
formato campanulado e em termos de 
pungência observaram-se apenas duas 
classes: frutos doces e muito picantes. 
Esse grupo revelou ampla variabilidade 
para peso médio dos frutos (variando 
de 2,17 a 20,08 g), para teor de sólidos 
solúveis totais (de 5,1 a 15,4 ºBrix) e 
para teor de vitamina C (de 70,3 a 262,0 
mg 100 g-1). Neste grupo, destacaram-
se pelo teor de vitamina C os acessos 

UENF 1768 (de Belém, PA) e UENF 
1753 (de Ilhéus, BA), com valores res-
pectivos de 262,0 e 256,9 mg 100 g-1. 

O grupo IV formado por 16 acessos 
inclui plantas com hábito de crescimento 
ereto, densidade de ramificação espar-
sa e folhas do tipo ovalada. Os frutos 
possuem coloração amarela, vermelha 
e marrom e formato alongado, e foram 
classificados desde doces até muito 
picantes, incluindo todas as categorias 
intermediárias. Nas características 
quantitativas, as plantas desse grupo 
possuem variabilidade no comprimento 
(variando de 12 a 120,6 mm) e no peso 
do fruto (de 0,86 a 22,22 g) e nos teores 
de sólidos solúveis totais (de 5,7 a 13,4 
ºBrix) e vitamina C (de 67,2 a 245,2 
mg 100 g-1).

O grupo V foi constituído apenas 
pelo acesso UENF 1713 (São Luís, 
MA), que possui plantas de hábito de 
crescimento ereto, com densidade de 
ramificação esparsa e tipo de folha 
deltóide. Os frutos possuem coloração 
vermelha, formato campanulado e pun-
gência média, com comprimento médio 
de 77,32 mm e peso médio de 9,73 g. 
Este acesso teve o teor de sólidos solú-
veis totais de 6,2 ºBrix e 65 mg 100 g-1 
de vitamina C, sendo este o menor valor 
entre os acessos estudados.

O grupo VI formado pelo acesso 
UENF 1730 (Peru) possui plantas de 
hábito de crescimento ereto, com rami-
ficação densa e tipo de folha ovalada. 
Os frutos são de coloração marrom, 
formato alongado e sem pungência, 
com peso médio de 17,22 g. Este acesso 
possui comprimento do fruto de 39,35 
mm, teor de sólidos solúveis totais de 
5,2 ºBrix e teor de vitamina C de 73,0 
mg 100 g-1.

Pôde-se observar nos grupos for-
mados pelo agrupamento UPGMA 
uma maior eficiência na disjunção dos 
genótipos quando foram utilizadas as 
variáveis qualitativas em comparação 
às quantitativas, indicando uma maior 
contribuição das variáveis qualitativas 
na explicação dos agrupamentos forma-
dos com base nos caracteres estudados. 
O fato das variáveis qualitativas terem 
sido mais discriminantes, no entanto, 
não invalida a necessidade de utilizar 
descritores quantitativos nos estudos 
de divergência genética, pois estes são 

Figura 2. Dendrograma UPGMA de 56 acessos de Capsicum chinense utilizando-se a distân-
cia de Gower para as variáveis conjuntas (qualitativa + quantitativa) (UPGMA dendrogram 
of 56 Capsicum chinense accessions based on Gower distance for quantitative and qualitative 
variables). Campos dos Goytacazes, UENF, 2006.
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caracteres de grande relevância para 
programas de melhoramento. Outro as-
pecto a ser considerado é que a maioria 
das características estudadas no presente 
trabalho é do tipo qualitativo, no total 
de 37 contra apenas sete características 
quantitativas. Por outro lado, dentre 
as sete quantitativas estão as mais am-
plamente utilizadas na caracterização 
agronômica, que são peso médio, 
comprimento e diâmetro dos frutos. É 
importante salientar que cada conjunto 
de dados, seja morfológico, bioquímico 
ou molecular, ou seja, quantitativo ou 
qualitativo, tem suas vantagens e des-
vantagens para análise (Mohammadi & 
Prasanna, 2003) e muitos dados têm sido 
gerados demonstrando a importância 
de se conhecer esses descritores (Costa 
et al., 2006; Sudré et al., 2006; Lotti et 
al., 2008).

Com a análise conjunta dos dados foi 
possível alocar os acessos em um único 
dendrograma utilizando-se diferentes ti-
pos de variáveis. Isso permitiu uma me-
lhor análise e uso dos dados qualitativos 
que, em geral, são analisados apenas por 
estatística descritiva. Em alguns casos, 
os dados qualitativos são transformados 
em multicategóricos e ficam, então, 
sujeitos a uma análise de agrupamento. 
Entretanto, ao se fazer uso desta análi-
se, gera-se mais um dendrograma que 
muitas vezes não tem concordância com 
os agrupamentos gerados pelos dados 
quantitativos, causando equívocos nas 
interpretações e dificultando o trabalho 
de curadores e usuários do banco de 
germoplasma.

Um dos fatores considerados limi-
tantes ao desenvolvimento e à ampla 
adoção de análises mistas de variáveis 
é a falta de softwares que ofereçam 
pacotes estatísticos para realização de 
análises com base em modelos rele-
vantes e que, ao mesmo tempo, sejam 
de fácil acesso (custo baixo ou gratuito) 
e de fácil compreensão pelo usuário 
(Mohammadi & Prasanna, 2003). O 
uso do programa R, um software livre 
e que possui vários pacotes que permi-
tem um estudo amplo da divergência 
genética, facilita a realização de análises 
complexas e contribui para a geração 
de informações úteis aos curadores de 
bancos de germoplasma e melhoristas. 
O conhecimento e o uso deste programa 

poderão desempenhar um papel im-
portante na área de recursos genéticos 
vegetais (Sudré et al., 2007a). A análise 
conjunta dos dados quantitativos e qua-
litativos permite a unificação de todas as 
informações em uma figura, resultando 
em mais eficiência na determinação da 
divergência genética entre os acessos de 
uma coleção e constituindo-se em alter-
nativa viável e ferramenta importante 
para o conhecimento do germoplasma.

No caso específico de pimentas 
da espécie C. chinense, os resultados 
deste estudo permitiram constatar a 
ampla variabilidade genética existente 
dentro da espécie e seu potencial de uso, 
considerando não apenas programas de 
melhoramento, mas também a utilização 
do germoplasma per se como fonte de 
vitamina C, por exemplo.

Ainda, os resultados da análise 
conjunta de dados obtidos no presente 
trabalho representam um estímulo para 
que os curadores de coleções de ger-
moplasma realizem os trabalhos de ca-
racterização de suas coleções da forma 
mais completa possível, pois com o uso 
de ferramentas estatísticas apropriadas 
torna-se possível a geração de informa-
ções mais seguras sobre a variabilidade 
e a divergência genética entre os aces-
sos. Para os usuários desta e de outras 
coleções de pimenta, fica registrada a 
possibilidade de indicação de uso de 
acessos em função das características 
de interesse do próprio usuário.
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Spiked pepper is a piperaceous 
species found in the Brazilian 

Amazon, presenting a great potential 
for economic use due to the exploitable 
biological properties in agriculture and 
human health, attributed to the essential 
oil, rich in dillapiole, whose yielding 
can vary from 1.2% to 3.4% (Maia et 
al., 2000). Such percentage is high, 
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ABSTRACT
Spiked pepper (Piper aduncum L.) is an aromatic plant species 

with high essential oil production. It is a species that occurs 
abundantly in the Brazilian Amazon. Its essential oil has exploitable 
biological properties in the human health and agriculture. Aiming to 
study its germplasm toward future use in genetic breeding programs, 
collecting was carried out (inflorescences, cuttings, leaves and thin 
branches) in ten provenances from the Brazilian Amazon. Twelve 
morphoagronomic traits were determined to take the data: number of 
leaves by branch, length of leaf, width of the leaf, circumference of 
the older branch, height of the plant, number of orthotropic branches, 
number of plageotropic branches, length of the internodes, number 
of spikes per branches, yielding of oil, content and production of 
dillapiole, as well as data on the environment and populations of 
spiked pepper. The inflorescences and cuttings were encoded and sent 
for the Federal Rural University from Pará State (UFRA), Brazil, 
for propagation. The leaves and thin branches were sent for the 
Emílio Goeldi Museum, from Pará State (MPEG) for extraction of 
essential oil (hydrodistillation). Estimators of amplitude of variation, 
mean, standard deviation and coefficient of variation were utilized 
to study the phenotypical variability. The morphoagronomic traits 
of largest variability were number of orthotropic branches, number 
of spikes per branch, circumference of the older branch and the 
content and production of dillapiole. This species has adapted to 
many different environments of vegetation, soil, climate, relief and 
drainage becomming easy the domestication and cropping. There 
is morphoagronomic variability pleasing the selection and genetic 
breeding.

Keywords: Piper aduncum L., genetic resources, conservation of 
germplasm, morphoagronomic traits, genetic breeding.

RESUMO
Pimenta-de-macaco: coleta e avaliação de germoplasma na 

Amazônia Brasileira

Piper aduncum L. é uma planta que ocorre na Amazônia Brasi-
leira com elevado teor de óleo essencial e que apresenta propriedades 
biológicas utilizáveis na agricultura e saúde humana. Com o objetivo 
de avaliar germoplasma visando ao melhoramento genético e cultivo 
econômico, realizaram-se coletas (inflorescências, estacas, folhas e 
ramos finos) em dez municípios da Amazônia Brasileira (Manaus, 
Marabá, Goianésia, Moju, Belém, Santa Izabel, Americano, Bonito, 
Santarém Novo e Aveiro). Tomaram-se dados do ambiente, popula-
ções e de doze caracteres morfoagronômicos (número de folhas por 
ramo, comprimento da folha, largura da folha, circunferência do 
ramo mais velho, altura da planta, número de ramos ortotrópicos, 
número de ramos plagiotrópicos, comprimento do entrenó, número 
de espigas por ramo, rendimento de óleo, teor e produção de dilapiol). 
As inflorescências e estacas foram identificadas e encaminhadas 
para a UFRA em Belém-PA e, as folhas e ramos finos, para o Museu 
Paraense Emílio Goeldi-MPEG, para extração do óleo essencial (hi-
drodestilação). Utilizaram-se estimadores de média, desvio padrão, 
coeficiente de variação e amplitude total para estudo da variabilidade 
fenotípica. As matrizes prevalenceram em ambientes antropizados, 
solos argilosos, condições de drenagem variáveis, terrenos planos e 
clima Ami, como também predominaram populações definíveis pela 
agregação dos indivíduos, em terra alta e a pleno sol, serrapilheira, 
tamanho das populações e presença de plântulas no chão muito 
variáveis. Os caracteres de maior variabilidade foram número de 
ramos ortotrópicos, número de espigas por ramo, circunferência do 
ramo mais velho (morfológicos), teor e produção de dilapiol (agro-
nômicos). Concluiu-se que a espécie apresenta adaptação a diferentes 
ambientes com relação à vegetação, solo, clima, relevo e drenagem, 
facilitando o cultivo e domesticação. Há variabilidade morfoagro-
nômica favorecendo a seleção e fitomelhoramento.

Palavras-chave: Piper aduncum L., recursos genéticos, conserva-
ção de germoplasma, caracteres morfoagronômicos, melhoramento 
genético.
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compared to other aromatic species, 
demonstrating the advantages of its 
exploration.

In  agr icu l tu re ,  th i s  spec ies 
d e m o n s t r a t e d  p h y t o s a n i t a r y 
properties against insects and banana 
phytopathogens (Bastos & Albuquerque, 
2004), bean plants (Fazolin et al., 2005), 
stoked corn (Estrela et al., 2006), flour, 

bran and rations (Fazolin et al., 2007) 
and in the tomato plant (Silva et al., 
2007). Concerning human health, 
isolated elements contained in this 
oil showed properties which are able 
to combat the leishmaniosis protozoa 
(Torres-Santos et al., 1999).

This species grows fast in open places 
in the wood as well as in degraded soils, 
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reproducing by self pollination, presents 
substantial level of self compatibility 
and seed dispersion through zoochory. 
Its cuttings’ propagation does not require 
the use of phyto hormones (Leme el al., 
1998; Figueiredo & Sazima, 2000; 
Francis, 2003).

In long-pepper (Piper hispidinervium 
C. DC.), studies on the oil yielding 
variation depending on place of 
collecting, plant age, botanic and 
phytochemical characterization of 
germplasm, period and frequency 
of harvest and their effects on the 
oil yielding, are contributing for the 
domestication and cropping of this 
species (Pimentel et al., 1998; Silva & 
Oliveira, 2000; Bergo et al., 2005).

The aromatic plants originated 
in Brazil require a minimum level of 
selection and domestication to make its 
cropping economically viable. Therefore, 
studies involving collecting practices, 
characterization, evaluation, besides 
techniques related to conservation and 
utilization of genetic resources are also 
required. The germplasm collecting 
is recommended for species which 
represent alternatives for the research 
on their potential use, as well as for that 
ones under risk of extinction due to its 
excessive exploration or the antropic 
pressure over the biomes. The collecting 
must generate basic information on 
the local of collection and the visible 
variation, considering that the preferable 
locals are those which concentrate 
variability and diversity of species 
(Querol, 1993; Valois et al., 2001). 

The evaluation must be done in two 
levels. In the first one it is necessary 
to find and discriminate the variability 
of the collecting and then analyze the 
characteristics and variations among 
them. In the preliminary evaluation, the 
used traits must be easily measurable 
and defined according to the users’ 
consensus. The analyses of the obtained 
information may be given in descriptive 
graphics and evaluation of central 
tendency as well as through multivariate 
statistics (Querol, 1993). 

The objective of this study was 
to collect and evaluate spiked pepper 
germplasm (Piper aduncum L.) in terms 
of phenotypic variability, in order to 
select genotypes for economic cropping, 

as well as to subsidize future programs 
for its genetic breeding improvement.

MATERIAL AND METHODS

The collecting of spiked pepper 
germplasm was carried out in ten cities 
of five meso regions in the Brazilian 
Amazon (the Northeast of Pará State, 
South of Pará State, Mid Amazon 
area in Amazon State, Mid Amazon 
area in Pará State and in the Lower 
Area of Tocantins State), from January 
to April, 2001. The collecting was 
carried out along the roads, also taking 
informations on the populations and the 
collecting sites. The geographic position 
of the cities was determined by their 
geodesic coordinates, such as latitude 
and longitude.

The  i n fo rma t ion  abou t  t he 
environment characteristics of the local 
of collection, such as the vegetation 
type, soil, drainage and relief, as well 
as the population characteristics, such 
as population limits defined by the 
type of individual aggregations in the 
population, local topography, luminosity 
conditions, presence of litter in the soil, 
presence of plantlets on the ground and 
estimated area of the population were 
evaluated by established classification 
through visual considerations, and the 
climates, according to the classification 
of Koeppen for tropical climates. The 
botanic identification of the collected 
materials was done by The Botanic 
Department of Emílio Goeldi Museum 
in Pará State (MPEG).

T h e  c o l l e c t e d  m a t e r i a l 
(inflorescences, cuttings, leaves and 
thin branches) was tagged with an 
alpha numeric registration code and the 
initials of the scientific names as well 
as the collecting sequence (PA-000). 
The cuttings and inflorescences were 
sent to the Federal Rural University of 
Amazon (UFRA) and the leaves and 
thin branches to MPEG, for the analysis 
of the essential oil, whose extraction 
was done by hydro distillation, using 
Clevenger extractors during three hours. 
The analysis of the chemical composition 
of the essential oil was done in a gas 
chromatograph, model Hewlett Packard 
5890, using capillary column WCOT, of 

fused silica, 25 m long, internal diameter 
of 0.25 mm, film thickness of 0.25 μm 
and temperature program of 60ºC/240ºC 
(3ºC per minute).

During the collection, data were 
taken from nine morphologic characters, 
from which five measurements of each 
were sampled as follows: 1) average 
number of leaves per branch (NFR), 
taken from five branches in the mid part 
of the plant; 2) leaf length (CF, in cm), 
measured on the fifth alter leaf, counting 
from the intersection point of the plant 
branch and the branch, counting from 
the beginning of the mid part of the 
plant, which was determined visually; 
3) leaf width (LF, in cm), taken from 
the fifth leaf of the fifth branch from 
the mid part of the plant, using the 
same counting procedure as used in the 
previous trait; 4) circumference of the 
oldest branch (CRV, in cm), considered 
the most developed in thickness and 
size, from the stem, around 20 cm from 
the ground; 5) plant height (AP, in m), 
measured from the ground to the highest 
part of the plant; 6) total number of 
orthotropic branches (NRO, obtained 
by simple counting); 7) total number of 
plageotropic branches (NRP, obtained 
by simple counting); 8) length of 
internodes CEN, in cm), obtained at 50 
cm from the ground; 9) number of spikes 
per branches (NER, corresponding 
to the means of five branches taken 
randomly). Three agronomic traits were 
also evaluated: 1) essential oil yielding 
(RO, in %), extracted from 100 g of 
dry leaves in shaded environment, 2) 
dillapiole level (TD, in %), taken from 
the essential oil extracted from 100 g 
of dry weight in shaded environment 
and 3) dillapiole production (PD, in g), 
dillapiole weight corresponding to the 
level (dillapiole) in 100 g of essential 
oil, considering the oil density equal 
to one.

The quantification of phenotypic 
variability was estimated by statistic 
parameters (variation amplitude, means, 
standard deviation, coefficient of 
variation) and test of normality Lilliefors, 
preceded by data standardizing. The 
agronomic traits were also analyzed by 
the standard deviation numbers, above 
and below the means, by subtracting 
from the highest value (when above) 

Collecting and evaluation of germplasm of spiked pepper from Brazilian Amazon



164 Hortic. bras., v. 28, n. 2, abr.- jun. 2010

or from the lowest (when below), the 
mean value and then dividing by the 
respective deviation standard. The data 
were obtained by the computer program 
GENES (Cruz, 2006).

RESULTS AND DISCUSSION

Table 1 contains the description 
of the matrixes sampled as well as the 
environment characterization of the local 
of collection considering the vegetation 
(VG), soil (SL), drainage (DR), climate 
(CL) and relief (RL) of each city and 
the characterization of the populations 
regarding the population limits (LP), 
local topography (TL), luminosity 
conditions (CL), presence of litter in the 
soil (PSS), presence of plantlets on the 
ground (PPC) and estimated area of the 
population (AEP) in each meso region. 

Regarding the collected materials, 
thirteen matrixes occurred in Amazon 
State, in the city of Manaus, while the 
others were sampled out in nine cities 
of Pará State: nine in Marabá, five in 
Belém, four in Goianésia; four in Moju; 
two in Santa Izabel, two in Bonito, 
one in Americano, one in Santarém 
Novo and one more in Aveiro (Table 
1). These cities are distributed in five 
meso regions: Mid Amazon in Amazon 
State, the South of Pará State, the Lower 
region of Tocantins River, the Northeast 
of Pará State and Mid Amazon in Pará 
State. In the Mid Amazon in Amazon 
State, the material was collected from 
thirteen matrixes (Manaus); in the South 
of Pará State, equally, from thirteen 
matrixes (Marabá and Goianésia); in 
the Lower region of Tocantins River, 
from four (Moju); in the Northeast of 

Pará State, from eleven (Belém, Santa 
Izabel, Americano, Bonito and Santarém 
Novo) and in the Mid Amazon in Pará 
State, from one (Aveiro).

In general, the habitats were 
characterized by environments with 
some kind of anthropization, such 
as secondary forests, pastures, road 
margins, etc, with a predominance 
of secondary forest (Table 1). Some 
matrixes were observed in more specific 
environments, like areas with great 
tendency of flooding (PA-002), areas 
of shifting agriculture (PA-021) and of 
permanent agriculture (PA-029).

The matrixes occurred in different 
kinds of soil: clay, stoned, sanded and 
alluvial, predominating in well drained 
soil, although also occurring in badly 
drained and flooded. Francis (2003) 
reported that, spiked pepper is able to 

Tabela 1. Caracterização do ambiente local (VG, SL, DR, CL e RL) e caracterização das populações (LP, TL, COL, PSS, PPC e AEP) de 
matrizes de pimenta-de-macaco (Piper aduncum L.) amostradas em dez municípios de cinco mesorregiões da Amazônia Brasileira 
(environment characterization (VG, SL, DR, CL and RL) and populational characterization (PL, TP, LC, BOS, SFO, SAP) of (Piper 
aduncum L.) sampled in ten provenances and five meso-regions of Brazilian Amazon). Belém, UFRA-ICA, 2008.

NMT/
NMA

Municipio/
MR φ; λ1 Matrizes2 Caracterização local Caracterização das 

populações3

13 Manaus/
MAA

3º 06’ 07”S; 60º 
01’ 30”O

PA-001 a 
PA-011

Capoeira; argila amarela; bem 
drenado, clima Ami; planície 

Definível; terra alta; variada; 
fina; ausentes; 101 a 500

9/22 Marabá/
SUP

5º 22’ 07”S; 49º 
07’ 04”O

PA-012 a 
PA-021

Capoeira; argilosos; drenagem 
variada; clima Awi; ondulada

Dispersa; variada; pleno sol; 
fina; ausentes; 10

4/26 Goianésia/
SUP

3º 50’ 33”S; 49º 
05’ 49”O

PA-022 a 
PA-025

Capoeira; argilosos; drenagem 
variada; clima Ami; ondulada

Dispersa; variada; pleno sol; 
fina; ausentes; 10

4/30 Moju/BAT 1º 53’ 02”S; 48º 
46’ 08”O

PA-026 a 
PA-029

Capoeira; argilosos; bem 
drenado; clima Ami; Planície

Definível; terra alta; pleno sol; 
variada; variada; 10

5/35 Belém/NEP 1º 27’ 21”S; 48º 
30’ 16”O

PA-030 a 
PA-034

Outros; argila arenosa; bem 
drenado;clima  Afi; planície

Definível; terra alta; pleno sol; 
variada; variada; variada

2/37 Sta Izabel/
NEP

1º 17’ 55”S; 48º 
09’ 38”O

PA-035 e 
PA-036

Outros; argilosos; bem drenado; 
clima Afi; planície

Definível; terra alta; pleno sol; 
variada; variada; variada

1/38 Americano/
NEP

1º 18’ 21”S; 48º 
03’ 05”O PA-037 Outros; argila arenosa; mal 

drenado; clima Afi; planície
Definível; terra alta; pleno sol; 
variada; variada; variada

2/40 Bonito/NEP 1º 21’ 45”S; 47º 
18’ 21”O

PA-038 e 
PA-039

Capoeira; argilosos; variada; 
clima Ami; planície

Definível; terra alta; pleno sol; 
variada; variada; variada

1/41 Santarém 
Novo/NEP

0º 55’ 44”S;  47º 
23’ 49”O PA-040 Capoeira; outros; alagado; clima 

Ami; planície
Definível; terra alta; pleno sol; 
variada; variada; variada

1/42 Aveiro/
MAP

3º 36’ 20”S;  55º 
19’ 54”O PA-041 ---; ---; ---; Ami; --- ---; ---; ---;---; ---; ---

NMT: número de matrizes (number of matrixes); NMA: número de matrizes acumulado (accumulated number of matrixes); MR: mesor-
região (meso region); LP: limites populacionais (populational limits), TL : topografia local (local topography); COL: condições de luz (light 
conditions); PSS: presença de serrapilheira no solo (litter observed in the soil); PPC: presença de plântulas no chão (plantlets observed on 
floor); 1Coordenadas geodésicas: (latitude; longitude); 2PA-003 e PA-009, possuem duas formas (a e b) e PA-017 é inexistente, totalizando 
42 matrizes). (PA-003 and PA-009 have two forms (a and b) and PA-017 is not existing, summing up 42 matrixes); 3Considerado por me-
sorregião (considered in a meso region).
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live in an excessively silty soil as well 
as in dry soil, but not in excessively 
drained nor saline soil, as observed in 
collecting expeditions.

The predominant relief was flat 
or undulating terrain, in which 22 
matrixes occurred in flat terrain and 
ten in undulating terrain. Regarding 
the climate, 25 occurred in locals with 
climate type Ami (annual average 
precipitation of 1,500 to above 3,000 
mm), nine occurred in locals with climate 
Awi (1,000 to 2,500 mm annually) and 
eight in locals with climate Afi (2,000 
to above 3,000mm).

Concerning the characterization 
of the populations, the population 
limits, based on the type of individuals 
aggregation, was definable in the cities of 
Manaus (Mid Amazon in Amazon State), 
Santa Izabel, Americano and Bonito 
(Northeast of Pará State), whereas the 
populations of Marabá (South of Pará 
State) presented dispersed individuals. 
In the cities of Belém (Northeast of Pará 
State), Goianésia (South of Pará State) 
and Moju (Lower region of Tocantins 
River) the populations presented 
aggregated individuals, defining limits 
as well as dispersed individuals.

Regarding the local topography, the 
matrixes were observed in lowlands, 

highlands and hillsides, in which 22 
occurred in highlands, ten in hillsides 
and seven in lowlands, thus indicating 
a preference for highlands.

Conce rn ing  t he  l uminos i t y 
conditions, 32 matrixes (78%) occurred 
in the sunlight. The matrixes from 
Manaus presented the highest variation 
in terms of luminosity conditions, being 
also present in shaded environment 
(3) and partially shaded (4), whereas 
the ones from Pará State were found 
in sunlight condition. As observed 
in collecting expeditions, Francis 
(2003) also described spiked pepper 
as a species, moderately intolerant to 
shade.

The litter predominated in the thin 
form, although variations were observed 
from medium to thick in all the meso 
regions, in which eighteen matrixes 
occurred in soil with thin litter, eleven 
in soil with medium litter and four with 
thick litter.

Concerning the presence of plantlets 
in the ground, in 26 populations it was 
absent, in ten abundant and in three 
scarce. In the South of Pará State and 
the Low region of Tocantins River, only 
populations with absence of plantlets 
were observed, whereas in the other meso 
regions, there were detected populations 

with absence, scarceness and abundance 
of plantlets. The predominance of 
matrixes with populations presenting 
absence of plantlets in the soil could 
be related with the mechanism of seeds 
dispersion, mainly occasioned by 
the frugivorous bats from the species 
Carollia perspicillata (Leme et al., 
1998).

The estimated area of the populations 
demonstrated the predominance of 
modules of 10 ha, particularly in the 
South of Pará State and Low Region 
of Tocantins River. In the Northeast of 
Pará State the estimated areas varied 
from 10 to above 1,000 ha and in the 
Mid Amazon in the Amazon State there 
was a higher number of areas with 
modules from 101 to 500 ha.

Evaluating the phenotypic variability 
of matrixes (Table 2), we found that the 
number of leaves per branch (NFR) 
presented a variation amplitude (AV) of 
eleven, with the highest value registered 
in matrix PA-009/02 (Manaus) and the 
lowest in matrix PA-012 (Marabá), with 
means (m) of 9.6, standard deviation 
(S) of 2.6 and variation coefficient 
(CV) of 27.1%. For leaf length (CF) we 
encountered AV = 9.3, presenting, in the 
matrix PA-012, the highest value and, in 
the matrix PA-011 (Manaus), the lowest, 

Tabela 2. Parâmetros estatísticos e teste de normalidade de doze caracteres morfoagronômicos avaliados em matrizes de pimenta-de-macaco 
(Piper aduncum L.) amostradas em populações da Amazônia Brasileira (statistic parameters and normality test of twelve morphoagronomic 
traits evaluated in spiked pepper matrixes sampled in populations from Brazilian Amazon). Belém. UFRA-ICA. 2008.

Caráter Matriz (>VLR) Matriz (<VLR) N AV m S CV D
NFR PA-009/02 PA-012 39 11.0 9.6 2.6 27.1 0.42s
CF PA-012 PA-011 41 9.3 18.4 2.4 13.0 0.10ns
LF PA-012 PA-030 41 4.9 6.8 1.1 16.2 0.21s
AP PA-029 PA-003/02 41 4.9 3.9 1.1 28.2 0.15s
CRV PA-018 PA-010 41 42.5 16.2 8.6 53.1 0.24s
NRO PA-033 PA-002 30 33.0 6.1 6.1 100.0 0.42s
NRP PA-037 PA-002 36 16.0 20.3 4.4 21.7 0.15s
CEN PA-024 PA-005 40 21.0 15.9 5.3 33.3 0.11ns
NER PA-38 PA-019 39 10.1 3.7 2.8 74.4 0.33s
RO PA-010 PA-033 38 2.9 2.3 0.6 26.1 0.13ns
TD PA-014 PA-033 38 31.1 76.7 7.7 10.0 0.26s
PD PA-010 PA-033 38 2.5 1.8 0.5 27.8 0.09ns
>VLR: maior valor (major value); <VLR: menor valor (minor value); N: tamanho da amostra (size of the sample); AV: amplitude de variação 
(amplitude of variation); m: média (mean); S: desvio padrão (standard deviation); CV: coeficiente de variação (coefficient of variation); D: 
teste de normalidade de Lilliefors (Lilliefors’ normality test); NFR: número de folhas por ramo (number of leaves per branch); CF: compri-
mento da folha (lenght of the leaf); LF: largura da folha (width of the leaf); AP: altura da planta (height of the plant); CRV: circunferência 
do ramo mais velho (circumference of the oldest branch); NRO: número de ramos ortotrópicos (number of orthotropic branches); NRP: 
número de ramos plagiotrópicos (number of plageotropic branches); CEN: comprimento do entrenó (lenght of the internode); NER: número 
de espigas por ramo (number of spikes per branch).
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with m = 18.4, S = 2.4 and CV = 13.0%. 
The width of the leaf (LF) presented 
AV = 4.9, with the highest value in the 
matrix PA-012 and the lowest in the 
matrix PA-030 (Belém), with m = 6.8, 
S = 1.1 and CV = 16.2%.

In the plant height (AP), there were 
registered AV = 4.9, with the highest 
value in the matrix PA-029 (Moju) and 
the lowest in the matrix PA-003/02 
(Manaus), with m = 3.9, S = 1.1 and 
CV = 28.2%. The circumference of the 
oldest branch (CRV) had AV = 42.5, 
with the highest value in matrix PA-018 
(Marabá) and lowest in the matrix PA-
010 (Manaus), m = 16.2, S = 8.6 and CV 
= 53.1%. For the number of orthotropic 
branches (NRO), we observed AV = 
33.0, with the highest value in the matrix 
PA-033 (Belém) and the lowest in nine 
matrixes, among which the PA-002 
(Manaus), m = 6.1, S = 6.1 and CV = 
100.0%.

For the number of plageotropic 
branches (NRP), there were registered 
AV = 16.0, with the highest value in 
the matrix PA-037 (Americano) and the 
lowest, also in nine matrixes, among 
which the PA-002, m = 20.3, S = 4.4 
and CV = 21.7%. The length of the 
internodes (CEN) had AV = 21.0, with 
the highest value in the matrix PA-024 
(Goianésia) and lowest in the matrix 
PA-005 (Manaus), m = 15.9, S = 5.3 
and CV = 33.3%. The number of spikes 
per branch (NER), presented AV = 10.1, 
with the highest value in the matrix 
PA-038 (Bonito) and the lowest in the 
matrix PA-019 (Marabá), m = 3.7, S = 
2.8 and CV = 75.7%.

The existence of phenotypic 
variability was verified in all the 
morphologic traits and in the number 
of orthotropic branches. The number of 
spikes per branch and the circumference 
of the oldest branch achieved CVs 
above 50%. The others obtained CVs 
below 50% with the lowest variation 
in length and width of leaf. Studying 
the variability of watermelon accesses, 
(Citrullus lannatus), Queiroz et al. 
(2001) observed a great variation 
amplitude in the traits interesting to 
improve the yielding, such as the fruit 
length and diameter, skin thickness 
and brix, which stayed close to the 
commercial varieties.

The test  of normality in the 
morphogenic traits was significant in 
eight of the twelve traits, indicating 
absence of normality, which denoted 
heterogeneity in the data, probably 
as a reflex of the heterogeneity in 
the different environments and meso 
regions where the collecting was carried 
out. The level of dillapiole was the 
most heterogeneous agronomic trait of 
highest interest and probably the one 
with highest variability.

Regarding the essential oil yielding 
(RO), the lowest value was detected in 
matrix PA-033 (Belém) and the highest 
in matrix PA-010 (Manaus), with AV = 
2.9, m = 2.3, S = 0.6 and CV = 26.1%. 
Nineteen matrixes, which represented 
near 50% of the examined matrixes, 
stayed below the means and 19 within 
the means (1) or above the means (18). 
Therefore, the referred dispersion 
standard around the means followed the 
symmetry model, typical of the normal 
distribution, in accordance with the test 
of normality (non-significant). In this 
case, the class of values superior to the 
means constitutes the selectable part for 
cropping and genetic improvement.

The dillapiole level (TD) varied 
from 51.1, in matrix PA-033 (Belém), 
to 86.6, in matrix PA-014 (Marabá), 
with AV = 31.1, m = 76.7, S = 7.7 and 
CV = 10.0%. Sixteen matrixes, which 
represented approximately 42% of 
them, stayed below the means and 22, 
representing approximately 58% of the 
matrixes, stayed above the means, thus 
constituting a dispersion standard around 
the asymmetric means, which denotes 
existence of variability, in accordance 
with the test of normality (significant), 
favoring the selection of material for 
cropping and improvement.

The dillapiole production (PD) varied 
from 0.4, in matrix PA-033, (Belém) to 
2.9, in matrix PA-010 (Manaus), with 
AV = 2.5, m = 1.8, S = 0.5 and CV = 
27.8%. Over half of the matrixes (20) 
presented a value which was equal (3) 
or above the means (17), representing 
around 53% of the total examined and 
18 stayed below the means, representing 
around 47%. Therefore, the dispersion 
around the means, practically presented 
a symmetry, in accordance with the test 
of normality (non significant). In this 

case, the matrixes with values above the 
means are selectable.

The analysis of the standard deviation 
indicated that the dispersion of data 
around the means presented similar 
intervals in three of the evaluated traits, 
in which the dillapiole level presented 
a higher number of matrixes above the 
means. However, the means of this 
trait demonstrated elevated magnitude, 
determinant to reduce the number of 
standard deviations and lower the CV 
(10.0%), which was much inferior 
when compared to other traits’ yielding 
of essential oil (26.1%) and dillapiole 
production (27.8%).

The number of standard deviations 
of oil yielding, level and dillapiole 
production was respectively around 
2S (two standard deviations), 1S and 
2S above the means. Similarly, the 3S 
was below the means in these three 
traits. Thus, the analyses indicated 
that there exist higher variability in the 
dillapiole level and bigger normality in 
the essential oil yielding and dillapiole 
production, despite the fact that these 
traits presented superior CVs, compared 
to the dillapiole level and a higher 
possibility of selection due to a bigger 
number of matrixes above the means.

Silva et al. (2006), evaluating 69 
banana accesses (Musa spp) of two 
types and four originated from SP, 
MG, BA and SC States, through twelve 
traits, contrarily to what was observed 
in matrixes of spike pepper, did not 
observe significant variability among the 
accesses. However, two samples were 
possible to be selected for cropping.

The morphologic traits presenting 
higher variation were the number of 
orthotropic branches, the number of 
spikes per branch and the circumference 
of the oldest branch. The dillapiole level 
was the agronomic trait presenting the 
highest variation.

The easy adaptation of the species 
to a diversity of edaphoclimatic and 
ecological conditions can facilitate its fast 
domestication and economic cropping. 
The analysis of morphoagronomic traits 
indicated, in general, that there exist 
variability for selection which aims at 
the improvement of the species.
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A cebola é uma hortaliça de grande 
importância econômica, sendo a 

terceira mais cultivada no mundo, ultra-
passada apenas pelo tomate e batata. A 
área de produção no Brasil é de 70.000 
ha ano-1, com rendimento, nos últimos 
anos, próximo de 19 t ha-1, mas cultivos 
bem conduzidos têm rendimentos entre 
40 e 60 t ha-1 ou até mesmo superior 
(Vidigal et al., 2007).

O cultivo da cebola em sistema 
orgânico vem ganhando espaço nas 
regiões produtoras. Em Santa Catarina, 
o sistema de produção agroecológico já 
aparece nos estudos de mercado, com 
rendimento de 10 t ha-1, a um custo de 
R$ 3.256,00/ha (Camargo Filho & Al-
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RESUMO
O trabalho foi conduzido em Oratórios-MG com objetivo de 

avaliar o estado nutricional, a produtividade e a extração de nutrien-
tes pela cebola, cv. CNPH 6400, em sistema orgânico, submetida a 
doses de composto orgânico. O delineamento experimental foi de 
blocos ao acaso, com quatro repetições, e os tratamentos consisti-
ram de cinco doses de composto orgânico à base de dejeto sólido 
de suíno (0; 10; 20; 30 e 60 t ha-1). As mudas foram transplantadas 
aos 49 dias após a semeadura (DAS). A colheita ocorreu aos 168 
DAS e a produtividade máxima de bulbos comercializáveis foi de 
60,3 t ha-1, estimada com a aplicação de 43,4 t ha-1 de composto. A 
máxima produção de bulbos da classe 3 foi de 33,3 t ha-1, estimada 
com 32 t ha-1 de composto. Na classe 4 a produção foi crescente e na 
classe 2 a resposta decresceu com as doses. A produção máxima de 
matéria seca de bulbos foi estimada em 6.271 kg ha-1 com 46 t ha-1 
de composto. Com a aplicação de 43,4 t ha-1 de composto orgânico, 
a exportação de nutrientes pelos bulbos corresponde a 116,65 kg ha-1 
de N; 22,71 kg ha-1 de P; 117,65 kg ha-1 de K; 19,47 kg ha-1 de Ca; 
8,31 kg ha-1 de Mg e 19,94 kg ha-1 de S. A aplicação de 43 t ha-1 de 
composto orgânico é suficiente para a obtenção de bulbos com ótima 
qualidade e produtividade. A cv. CNPH 6400 pode ser recomendada 
para o cultivo em sistema orgânico na região.

Palavras-chave: Allium cepa, adubação orgânica, composição 
mineral.

ABSTRACT
Onion yield in organic system using organic compost of 

swine manure

The study was carried out in Oratórios, Minas Gerais State, 
Brazil, with objective of evaluating the plant nutritional state, 
yield and nutrients extraction by onion, cv. CNPH 6400, in organic 
system, submitted to rates of organic compost of swine manure. The 
experiment was arranged in a randomized block design, with four 
replications and the treatments consisted of five rates of organic 
compost (0, 10; 20; 30 and 60 t ha-1). The seedlings were transplanted 
on the 49th day after the sowing (DAS). Plants were harvested on 
168 DAS and the maximum yield of marketable bulbs was 60.3 t 
ha-1, obtained with 43.4 t ha-1 of organic compost. The maximum 
yield of bulbs Class 3 was 33.346 kg ha-1, obtained with 32 t ha-1 
of organic compost. In the Class 4 the yield was increasing and the 
Class 2 presented decreasing with the rates. The maximum yield 
of dry matter of bulbs was of 6.271 kg ha-1, obtained with 46 t ha-1. 
With 43 t ha-1 of organic compost, the export of nutrients by bulbs 
would be 116.65 kg ha-1 of N; 22.71 kg ha-1 of P; 117.65 kg ha-1 of 
K; 19.47 kg ha-1 of Ca; 8.31 kg ha-1 of Mg and 19.94 kg ha-1 of S. 
The application of 43 t ha-1 of organic compost is enough to obtain 
onion bulbs with great quality and yield. The cv. CNPH 6400 can be 
recommended for the organic system.

Keywords: Allium cepa, organic fertilization, mineral composition, 
yield.
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ves, 2005). Entretanto, poucos estudos, 
com este sistema de produção têm sido 
realizados (Leal, 2001; Pereira et al., 
2002). Mais recentemente, Rodrigues 
et al. (2006) comparam 16 genótipos 
de cebola no cultivo convencional e 
em sistema orgânico, concluindo ser 
possível produzir cebola em sistema 
orgânico com os genótipos avaliados 
para o mercado consumidor de cebola 
in natura, enquanto no sistema con-
vencional a cebola seria mais adequada 
para a indústria. Outros estudos foram 
realizados visando a geração de tecnolo-
gias de controle de doenças (Gonçalves 
et al., 2004a) e de pragas (Gonçalves et 
al., 2004b).

Com a elevação do preço dos fertili-
zantes minerais nos últimos anos a pro-
cura por fontes alternativas de nutrientes 
tem aumentado. Considerando a grande 
disponibilidade de dejeto de suínos na 
região do Vale do Piranga, na Zona 
da Mata mineira, formas de utilização 
desses adubos orgânicos, especialmente 
dos estercos de suínos e dos compostos 
orgânicos têm sido consideradas muito 
importantes para melhoria dos sistemas 
de produção. Assim, a geração de tec-
nologias para a recomendação de doses 
de adubo orgânico é uma necessidade 
para o sistema de produção orgânico de 
cebola. Este trabalho teve por objetivo 
avaliar o estado nutricional, a extração 
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de nutrientes e a produtividade da 
cebola, cv. CNPH 6400, cultivada no 
sistema orgânico e submetida a doses 
de composto orgânico produzido com 
dejeto sólido de suínos.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado na Fa-
zenda Experimental Vale do Piranga, 
pertencente à EPAMIG, localizada no 
município de Oratórios, Zona da Mata 
de Minas Gerais, no período de maio a 
outubro/2005, utilizando-se a cebola, cv. 
CNPH 6400. A área experimental locali-
zada dentro da Horta de Pesquisa para o 
cultivo orgânico encontra-se numa fase 
de transição. O solo utilizado, Argis-
solo Vermelho-Amarelo câmbico, fase 
terraço, textura argilosa, apresentou, na 
camada de 0 a 20 cm de profundidade, 
as características: pH (água 1:2,5) = 5,4; 
matéria orgânica = 28 g kg-1; P = 14,4 
mg dm-3; K = 155 mg dm-3 e, em cmolc 
dm-3, Ca2+ = 1,7; Mg2+ = 0,5; Al3+ = 0,0; 
H+Al = 1,98; SB = 2,60; CTC(t) = 2,60; 
CTC(T) = 4,58; V = 57%.

Os tratamentos consistiram de cinco 
doses de composto orgânico (0; 10; 20; 
30 e 60 t ha-1) e foram aplicados sete 
dias antes do transplante das mudas. O 
delineamento foi em blocos casualiza-
dos, com quatro repetições. A semeadura 
foi realizada em bandejas de isopor de 
200 células em 11 de maio de 2005 e 
o transplante ocorreu 49 dias após a 
semeadura (DAS), no espaçamento de 
0,10 m x 0,25 m. A parcela foi constituí-
da de quatro linhas com 30 plantas cada 
e a parcela útil constou de 48 plantas das 
duas linhas centrais.

O composto orgânico foi produzido 
com dejeto sólido de suínos, proveniente 
de separação em peneira mecânica, as-
sociado ao bagaço (bagacilho) de cana-
de-açúcar de forma a apresentar C/N 
inicial de 30/1. Após o processo (120 
dias), o composto orgânico apresentou 
as seguintes características: pH (água) = 
5,4; N = 22,4 g kg-1; P = 6,7 g kg-1; K = 
3,3 g kg-1; Ca = 13,5 g kg-1; Mg = 2,2 g 
kg-1 e S = 2,6 g kg-1; Zn = 57,0 mg kg-1; 
Cu = 56,0 mg kg-1; B = 31 mg kg-1; Fe 
= 14.801 mg kg-1 e Mn = 410 mg kg-1; 
C.Org. = 243,3 g kg-1 e C/N = 10,86.

A irrigação foi realizada por asper-

são convencional, as capinas foram 
feitas manualmente e foram realizadas 
aplicações de Calda Viçosa a cada 15 
dias. Aos 75 DAS foi feita análise foliar 
para avaliação do estado nutricional das 
plantas de cebola (Vidigal, 2000), sendo 
retiradas cinco folhas jovens totalmente 
desenvolvidas, aleatoriamente, em cada 
parcela. As amostras, após a secagem 
em estufa de circulação forçada de ar, 
foram moídas e determinaram-se na 
matéria seca, os teores de N-orgânico 
pelo reagente de Nessler, após digestão 
sulfúrica, P pelo método da Vitamina C, 
K por fotometria de chama, Ca e Mg por 
espectrofotômetro de absorção atômica 
e S por turbidimetria, após digestão ní-
trico perclórica (Embrapa, 1997).

A colheita foi realizada, aos 168 
DAS, quando mais de 60% das plantas 
encontravam-se estaladas. As plantas 
permaneceram cinco dias no campo para 
efetuar a cura. Em seguida, procedeu-se 
a classificação dos bulbos sem defeitos 
em cinco classes comerciais, de acordo 
com o maior diâmetro transversal, onde 
1 = diâmetro transversal menor que 35 
mm; 2 = 35 a 50 mm; 3 = 50 a 70 mm; 
4 = 70 a 90 mm e 5 = diâmetro trans-
versal maior que 90 mm (Brasil, 1995). 
A produção comercial foi avaliada pelo 
somatório das massas dos bulbos das 
classes 2, 3, 4 e 5 e a não comercial 
correspondeu ao somatório das massas 
dos bulbos da classe 1 e dos bulbos des-
qualificados, devido a defeitos, como: 
podridões, má-formação, rachaduras 
e danos causados por pragas. A pro-
dução total foi obtida pelo somatório 
das classes comercial e não comercial. 
Foi calculado o incremento relativo na 
produtividade advindo da adubação or-
gânica (IRPAO). Para tal, utilizou-se a 
diferença entre a produtividade máxima 
de bulbos comercializáveis (PM), em kg 
ha-1 e a produtividade de bulbos comer-
cializáveis com a dose zero (PBC zero), 
dividida pela dose de composto orgânico 
necessária para obter a PM, por meio da 
fórmula: IRPAO = (PM – PBC zero) / 
(Dose para PM).

Após a classificação foi retirada uma 
amostra de 10 bulbos comercializáveis 
das classes 3 e 4, na qual foi avaliado o 
teor de sólidos solúveis totais (Brix) no 
extrato de bulbos comerciais, por meio 
de um refratômetro digital marca 

ATAGO, modelo PR-101, escala 0 a 
45% Brix. Nesta mesma amostra, ava-
liou-se o teor de matéria seca, após se-
cagem em estufa com circulação forçada 
de ar à temperatura de 65-70oC, durante 
72 h. Após a secagem, as amostras foram 
moídas e determinaram-se os teores de 
macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg e S) 
e a quantidade de nutrientes exportados 
pelos bulbos de cebola.

Os dados foram submetidos às análi-
ses de variância e de regressão, além do 
teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
Os modelos de regressão foram esco-
lhidos baseados na ocorrência biológica 
e na significância dos coeficientes de 
regressão tendo como variável indepen-
dente as doses de composto orgânico 
aplicadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A produtividade máxima de bulbos 
comercializáveis foi de 60,3 t ha-1, esti-
mada com a aplicação de 43,4 t ha-1 de 
composto orgânico (Figura 1), sendo 
produzidos 358,7 kg ha-1 dia-1 com o 
ciclo cultural de 168 dias. A produti-
vidade total máxima foi estimada em 
61,5 t ha-1, com a aplicação de 43,8 t 
ha-1 de composto orgânico (Figura 1), 
demonstrando que o cultivo orgânico 
de cebola foi eficiente na produção de 
bulbos de qualidade, uma vez que a 
produção de bulbos não comercializá-
veis foi muito baixa. A produtividade 
obtida superou, em muito, a média 
brasileira para cultivos convencionais 
que é de 17 t ha-1 (Vilela et al., 2005), 
bem como as obtidas por Pereira et al. 
(2002), de 22 t ha-1, com 20 t ha-1 de 
esterco bovino para a mesma cultivar, 
porém numa região de clima mais frio 
no Sul de Minas Gerais.

Os resultados obtidos demonstram o 
potencial produtivo da cultivar CNPH 
6400, para o sistema orgânico de pro-
dução. Apesar de poucos trabalhos, no 
sistema orgânico, a resposta tem sido 
influenciada pela cultivar utilizada, con-
forme observado por Leal (2001), onde 
a aplicação de 2,0 kg de cama de frango 
por metro linear de canteiro, equivalente 
a 16,7 t ha-1, proporcionou produtivida-
des iguais a 39,7 t ha-1 (AlfaTropical); 
25 t ha-1 (Red Creole) e 22,5 t ha-1 (Baia 
Periforme).

Produtividade de cebola em cultivo orgânico utilizando composto à base de dejetos de suínos
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Com a aplicação de 27,3 t ha-1 de 
composto orgânico à base de dejeto só-
lido de suínos estima-se a produtividade 
de 54,2 t ha-1 de bulbos equivalentes 
a 90% da produção máxima (PM) de 
bulbos comercializáveis (Figura 1). 
Esta quantidade de adubo orgânico é 
inferior à recomendada por Vidigal et 
al. (2002), no cultivo convencional, 
para Minas Gerais, que é de 40 t ha-1 de 
adubo orgânico mais adubo mineral, de 
acordo com os resultados da análise de 
solo. A aplicação de 40 t ha-1 do com-
posto orgânico, para as condições desse 
trabalho, estima-se a produtividade de 
bulbos comercializáveis igual a 60 t 
ha-1, demonstrando ser possível alcançar 
altas produtividades de cebola sem a 
utilização de adubo mineral.

Entre as classes de bulbos comer-
cializáveis, a classe 3 alcança maiores 
preços de mercado. A máxima produti-
vidade de bulbos da classe 3 foi de 33,3 
t ha-1, estimada com a aplicação de 32 t 
ha-1 de composto orgânico (Ŷ = 6660 + 
9405,66√x - 828,76x, R² = 0,95). Essa 
classe representou a maior proporção de 
bulbos comercializáveis para todas as 
doses de composto orgânico aplicadas, 
não havendo diferença entre as doses, 
mas superior à testemunha (Tabela 1).

Não houve ajuste de equações para 
os dados de produtividade nas classes 2 
e 4, sendo que na classe 4 a produtivida-

de foi crescente com maior valor igual a 
23,4 t ha-1 obtida com a aplicação de 60 t 
ha-1 de composto orgânico à base de de-
jeto sólido de suínos, valor superior aos 
tratamentos testemunha e com aplicação 
de 10 t ha-1, mas semelhante às produti-
vidades obtidas com aplicação de 20 e 
30 t ha-1 (Tabela 1). A produtividade de 
bulbos da classe 2 apresentou resposta 
decrescente com a dose de composto à 
base de dejeto sólido de suínos, sendo 
a maior produtividade (8 t ha-1) obtida 
no tratamento testemunha, superior à 
produtividade de bulbos nos demais 
tratamentos. A produtividade de bulbos 

da classe 1 (não comercial) apresentou 
a mesma tendência da classe 2, ou seja, 
maior produtividade foi obtida na tes-
temunha (Tabela 1). A produtividade 
de bulbos da classe 5 só foi observada 
no tratamento com a aplicação de 30 t 
ha-1 de composto orgânico (dados não 
apresentados).

O incremento relativo na produti-
vidade comercial advindo da adubação 
com o composto orgânico (IRPAO) foi 
igual a 1,1 t de cebola por tonelada de 
composto orgânico aplicado.

Quanto à produtividade de matéria 
seca, não houve diferença significati-
va entre tratamentos no conteúdo de 
umidade dos bulbos. O percentual de 
matéria seca nos bulbos variou de 9,9% 
na testemunha a 10,8% na maior dose 
de composto (60 t ha-1). No entanto, a 
produtividade máxima de matéria seca 
foi estimada em 6,3 t ha-1 com a aplica-
ção de 46 t ha-1 de composto orgânico 
(Figura 2), dose muito próxima àquela 
observada para a máxima produção 
comercial.

Além da matéria seca, é desejável 
para a indústria a obtenção de bulbos 
com maior conteúdo de sólidos solú-
veis, pelo maior rendimento industrial. 
A pungência da cebola está diretamente 
relacionada ao teor de sólidos solúveis 
totais (Moretti & Durigan, 2002), que 
é uma característica intrínseca de cada 
cultivar, mas que pode variar com as 
condições edafoclimáticas do local de 
cultivo e com o manejo da lavoura (Oli-
veira, 2004). O teor de sólidos solúveis 
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Figura 1. Produtividade de bulbos comercial e total de cebola, cv. CNPH 6400, cultivada no 
sistema orgânico, em função da aplicação de doses de composto orgânico à base de dejeto 
sólido de suínos (commercial and total yield of onion bulbs, cv. CNPH 6400, in organic 
system, depending on the rate of organic compost of swine manure). Oratórios, EPAMIG, 
2005.

Tabela 1. Produtividade de bulbos de cebola, cv. CNPH 6400, por classe, cultivada no sistema 
orgânico, em função da aplicação de doses de composto orgânico à base de dejeto sólido de 
suínos (onion bulbs yield, cv. CNPH 6400, by class, in organic system, depending on the 
rate of organic compost of swine manure). Oratórios, EPAMIG, 2005.

Doses de com-
posto (t ha-1) 

Classes¹ (t ha-1)
4 3 2 1

0  0,0c   6,1b 8,0a 1,4a
10    3,3bc 30,9a 3,7b 0,1b
20  17,1ab 30,1a   1,7bc 0,1b
30  17,8ab 32,6a   1,7bc 0,0b
60        23,4a 30,4a 0,6c 0,0b

CV (%) 61,3 12,6 37,1 148,6
1 Classe 4: 70 a 90 mm; classe 3: 50 a 70 mm; classe 2: 35 a 50 mm e classe 1: bulbos menores 
que 35 mm de diâmetro transversal (class 4: 70 to 90 mm; class 3: 50 to 70 mm; class 2: 35 
to 50 mm and class 1: smaller bulbs than 35 mm of transversal diameter); Médias seguidas 
de mesma letra nas colunas não diferem entre si, pelo teste Tukey, p≤0,05 (means followed 
by same letter in the column, did not differ from each other, Tukey’s test, p≤0,05).

SM Vidigal et al.
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(Brix) reduziu com o aumento das doses 
de composto à base de dejeto sólido de 
suínos, alcançando o mínimo de 9,77, 
estimado com a aplicação de 50 t ha-1 de 
composto orgânico (Figura 2).

Os teores de P, Ca, Mg e S na maté-
ria seca das folhas de cebola não foram 
influenciados pelas doses de composto 
orgânico aplicado. Uma das razões para 
esta resposta nos teores foliares de Ca, 
Mg e S pode ser a presença destes nu-
trientes na Calda Viçosa aplicada como 

preventivo no controle de doenças. O 
teor foliar de N foi maior no tratamento 
com a aplicação de 60 t ha-1 de composto 
orgânico em relação aos tratamentos 
com a aplicação de 10 e 20 t ha-1, não 
diferindo da testemunha e do tratamento 
com a aplicação de 30 t ha-1. Em todos 
os tratamentos os teores foliares de 
N estavam dentro da faixa adequada 
para plantas de cebola. Os teores de P 
ficaram na faixa adequada para todos os 
tratamentos. Já os teores foliares de K 

reduziram com a aplicação das doses de 
composto orgânico, sendo observado o 
maior teor foliar de K na matéria seca 
de plantas da testemunha, mas em todos 
os tratamentos os teores foliares estavam 
dentro da faixa adequada para plantas de 
cebola (Tabela 2).

Os teores foliares de Ca, Mg e S não 
apresentaram diferença significativa en-
tre os tratamentos. Para os teores foliares 
de Ca, a testemunha e o tratamento com 
a aplicação de 60 t ha-1 de composto or-
gânico estavam na faixa adequada, mas 
estes teores ficaram abaixo da faixa nos 
demais tratamentos. Os teores foliares 
de S estavam na faixa não adequada ao 
desenvolvimento da cebola em todos os 
tratamentos (Tabela 2). No entanto, em 
função do rendimento e do desenvol-
vimento das plantas de cebola pode-se 
considerar que as plantas estavam em 
bom estado nutricional para o cultivo 
orgânico.

Na colheita, os bulbos comerciali-
záveis exportaram o máximo de 119,11 
kg ha-1 de N; 22,85 kg ha-1 de P; 118,18 
kg ha-1 de K; 19,53 kg ha-1 de Ca; 8,39 
kg ha-1 de Mg e 21,76 kg ha-1 de S, es-
timados com a aplicação de 51, 47, 47, 
46, 48 e 60 t ha-1 de composto orgânico 
à base de dejeto sólido de suínos, res-
pectivamente (Figura 3). Considerando 
a aplicação de 43 t ha-1 de composto 
orgânico, dose para máxima produção 
de bulbos comercializáveis, a exporta-
ção de nutrientes para uma população 
de 400.000 plantas/ha foi de 116,65 kg 
ha-1 de N; 22,71 kg ha-1 de P; 117,65 kg 
ha-1 de K; 19,47 kg ha-1 de Ca; 8,31 kg 
ha-1 de Mg e 19,94 kg ha-1 de S.

Os resultados obtidos demonstram 
que a aplicação de cerca de 43 t ha-1 
de composto orgânico à base de dejeto 
sólido de suínos é suficiente para a pro-
dução de bulbos de cebola com ótima 
qualidade e produtividade em sistema 
orgânico. A cv. CNPH 6400 apresentou 
bom desempenho produtivo e estado 
nutricional satisfatório podendo ser 
recomendada para o cultivo em sistema 
orgânico na região.
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Figura 2. Produtividade de matéria seca (MS) e teor de sólidos solúveis (SS) de bulbos 
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da aplicação de doses de composto orgânico à base de dejeto sólido de suínos (dry matter 
yield (MS) and soluble solids content (SS) of commercial onion bulbs, cv. CNPH 6400, 
in organic system, depending on the rate of organic compost of swine manure). Oratórios, 
EPAMIG, 2005.

Tabela 2. Teores foliares de N, P, K, Ca, Mg e S em plantas de cebola aos 75 dias após a 
semeadura, cv. CNPH 6400, cultivada no sistema orgânico, em função da aplicação de doses 
de composto orgânico à base de dejeto sólido de suínos (leaves content of N, P, K, Ca, Mg and 
S in onion plants at 75 days after sowing, cv. CNPH 6400, cultivated in the organic system, 
depending on the doses of organic compost of swine manure). Oratórios, EPAMIG, 2005.

Doses de composto 
(t ha-1)

N P K Ca Mg S
g kg-1

0 28,13ab 3,01a 39,17a 9,00a 2,24a 3,03a
10 21,92b 3,79a 31,41b 8,01a 2,12a 2,36a
20 23,82b 3,37a 28,46b 8,34a 2,38a 2,56a
30 25,71ab 3,15a 27,69b 8,20a 2,32a 2,60a
60 30,89a 3,11a 30,95b 9,39a 2,56a 3,69a

Média 26,09 3,29 31,53 8,59 2,32 2,85
Faixa adequada¹ 19-40 2-4 20-50 9-35 2-5 5-10

CV (%) 11,1 10,6 8,4 16,4 12,3 20,9
Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem entre si, pelo teste Tukey, p≤0,05 
(means followed by same letter in the column, did not differ from each other, Tukey’s test, 
p≤0,05); 1Teores foliares adequados para plantas de cebola (1leaves content appropriate for 
onion plants) (Reuter & Robinson, 1988; Jones Jr. et al, 1991; Caldwell et al, 1994; Trani 
& Raij, 1996).
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em função da aplicação de doses de composto orgânico à base de dejeto sólido de suínos (N, P, K, Ca, Mg and S exported by commercial 
onion bulbs, cv. CNPH 6400, in organic system, depending on the rate of organic compost of swine manure). Oratórios, EPAMIG, 2005.
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A cultura do caupi [Vigna unguiculata 
L. (Walp.)] vem crescendo de im-

portância no estado do Rio de Janeiro, 
onde é exclusivamente praticada por 
pequenos agricultores de base familiar. 
Os principais municípios produtores 
são Cachoeiras de Macacú e Magé, na 
Região Litorânea, e São Francisco de 
Itabapoana, São João da Barra e Cardoso 
Moreira, localizados na Região Norte.

Os genótipos cultivados no Rio de 
Janeiro provêm de sementes introdu-
zidas anos atrás junto a migrações de 
nordestinos e são localmente conhecidos 
como Mauá, Costelão, Piabetá e Feijão-
de-Corda. Geralmente, o caupi é semea-
do em sucessão a culturas tradicionais e 
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RESUMO
No período de outono-inverno-primavera de 2007, foi conduzido 

um estudo em Seropédica, Região Metropolitana do estado do Rio de 
Janeiro (Baixada Fluminense), com o objetivo de avaliar diferentes 
tipos de consórcio entre caupi (cv. Mauá) e milho (cv. AG-1051), 
em sistema orgânico de produção. O experimento foi instalado em 
área de Argissolo Vermelho-Amarelo no delineamento de blocos ao 
acaso, com quatro repetições. Os tratamentos constaram de diferentes 
épocas ou intervalos de tempo de semeadura do caupi em relação à 
do milho, a saber: (E1) 21 dias antes do milho; (E2) 14 dias antes do 
milho; (E3) 7 dias antes do milho; e (E4) no mesmo dia do milho. 
Tratamentos correspondentes aos cultivos solteiros do caupi e do 
milho foram incluídos, ambos semeados na data do tratamento E4. 
O cultivo consorciado com o caupi não interferiu na produtividade 
do milho em espigas verdes e também em termos de comprimento 
e diâmetro basal dessas espigas, independentemente do intervalo 
entre semeaduras. Com referência ao caupi, a produtividade em 
grãos verdes no cultivo solteiro foi superior à dos consórcios com o 
milho. Os valores obtidos para os Índices de Equivalência de Área 
(IEA), foram todos acima de 1,0, indicando que os consórcios foram 
eficientes quanto ao desempenho agronômico/biológico. Consideran-
do, ainda a produtividade de cada cultura participante do consórcio, 
a semeadura do caupi antecipada de 21 dias em relação à do milho 
afigura-se mais adequada ao manejo orgânico adotado e às condições 
edafoclimáticas da região.

Palavras-chave: Vigna unguiculata, Zea mays, Índice de Equivalên-
cia de Área, agroecologia.

ABSTRACT
Cowpea and corn intercrops in organic farming system 

aiming at production of immature beans and spikes

Covering the period of autumn-winter-spring of 2007, a study 
was performed in Seropédica, Metropolitan Region of Rio de Janeiro 
State, Brazil, to evaluate different intercroppings between cowpea 
(cv. Mauá) and corn (cv. AG-1051) under organic farming system. 
The experiment was carried out in an area of ultisol employing a 
randomized block design with four replicates. Treatments consisted 
of four intervals of cowpea sowing, as follows: (E1) 21 days prior to 
corn; (E2) 14 days prior to corn; (E3) 7 days prior to corn; and (E4) 
cowpea and corn sowed on the same day. Sole crops of cowpea and 
corn were included, both sown along with treatment E4. Intercropping 
with cowpea did not affect corn yield as immature (green) spikes and 
also had no influence in terms of the spikes basal diameter and length, 
regardless the intervals between sowing dates. As for cowpea, the 
sole crop productivity in green beans was superior to its intercropping 
with corn. The data obtained for the Area Equivalency Index (AEI), 
higher than 1.0 in all cases, indicated that intercrops were efficient 
in agronomic/biological terms. Considering, in addition, the yield 
of each component crop intercropping, cowpea sowing 21 days 
preceding corn was most adequate to the organic management adopted 
under regional conditions.

Keywords: Vigna unguiculata, Zea mays, Area Equivalency Index, 
agroecology.

(Recebido para publicação em 28 de janeiro de 2009; aceito em 6 de abril de 2010)
(Received on January 28, 2009; accepted on April 6, 2010)

mais exigentes, como as do quiabeiro e 
do milho, buscando aproveitar o efeito 
residual das adubações. É quase sempre 
comercializado na forma de vagens ima-
turas, sobretudo para consumo de grãos 
verdes em saladas ou refogados.

Constata-se baixa produtividade, em 
alguns casos, devido a diversos fatores, 
dentre os quais a incidência de pragas 
e doenças, misturas varietais e uso de 
semente própria, por vezes de qualidade 
duvidosa. Os cultivos consorciados são 
também freqüentes, predominantemente 
com o milho, para colheita de espigas 
verdes ou com o aipim-de-mesa, produ-
tos de expressão destacada no mercado 
do Grande Rio (CEASA/RJ, 2007). As 

associações simultâneas entre culturas 
representam uma estratégia com po-
tencial para aumento de produção por 
unidade de área cultivada, sendo, por 
isto, comumente adotadas na pequena 
agricultura (Bezerra Neto et al., 2001). 
Possibilitam, ainda, a otimização de 
insumos e mão-de-obra, além de con-
tribuir no controle das populações de 
plantas daninhas nas lavouras (Taveira, 
2000). Entretanto, a eficiência dessa 
prática agrícola depende essencialmente 
das espécies envolvidas, havendo neces-
sidade de “companheirismo” entre elas 
para que o consórcio seja vantajoso em 
relação aos respectivos cultivos solteiros 
(Cecílio Filho & Taveira, 2001; Oli-



175Hortic. bras., v. 28, n. 2, abr.- jun. 2010

veira et al., 2005;). Fukay & Trenbath 
(1993) já apontavam o desempenho 
promissor de consórcios entre plantas 
com distintos hábitos de crescimento e 
características morfológicas, gerando 
eficiência mútua na utilização de água 
e energia. Há evidências para melhoria 
da fertilidade do solo nos consórcios em 
que é incluído o caupi. Assim, Giller 
(2001) obteve produtividade superior do 
milho associado à leguminosa, especial-
mente quando esta foi semeada em alta 
densidade populacional.

O consumo de produtos orgânicos 
no Rio de Janeiro passa por um proces-
so de contínua expansão. Na rede de 
supermercados da grande metrópole já 
são com freqüência, encontrados hor-
tifrutigranjeiros importados de outros 
estados, particularmente de São Paulo, 
que competem nesse setor ou segmento 
de comercialização. Todavia, quanto ao 
caupi e ao milho verde, os municípios 
produtores do estado do Rio são privi-
legiados, não somente pela proximidade 
geográfica, mas também – e sobretudo 
– porque reúnem condições climáticas 
que viabilizam semeaduras ao longo de 
todo o ano.

O objetivo deste estudo foi avaliar o 
desempenho agronômico de diferentes 
tipos de consórcio entre caupi e milho, 
em sistema orgânico de produção, com 
vistas à melhoria de renda e qualidade 
de vida no meio rural fluminense.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi desenvolvido  durante 
o período de outono-inverno-primavera 
de 2007 no Sistema Integrado de Pro-
dução Agroecológica (SIPA, “Fazendi-
nha Agroecologia km 47”), situado no 
município de Seropédica, Região Me-
tropolitana do estado do Rio de Janeiro 
(Baixada Fluminense). Trata-se de um 
projeto de cooperação técnica entre a 
Embrapa Agrobiologia, a Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro e a 
Pesagro-Rio (Estação Experimental de 
Seropédica), representando uma área 
de aproximadamente 70 ha destinada a 
pesquisas no âmbito da agricultura or-
gânica (Almeida et al., 2003). O solo da 
área experimental é classificado como 
um Argissolo Vermelho-Amarelo, cuja 
análise química, de acordo com a me-

todologia descrita em Claessen (1997), 
forneceu os seguintes resultados: pH 
(em água) = 6,5; Al+3 = 0,0 cmolc dm-3; 
Ca+2 = 3,0 cmolc dm-3; Mg+2 = 1,8 cmolc 
dm-3; K = 420,0 mg dm-3; P = 57,9 mg 
dm-3; C = 1,52%; MO = 2,62%; N = 
0,101%. Foi efetuada uma adubação 
pré-plantio do milho com esterco 
bovino, aplicando-se 1,0 L por metro 
linear de sulco de semeadura, o que 
correspondeu a 10 t ha-1. O caupi não 
foi diretamente adubado.

O preparo do solo foi mecanizado, 
realizando-se uma aração a 20 cm de 
profundidade, seguida de gradagem. 
Foram procedidas três capinas a enxada, 
em todas as parcelas, durante o ciclo 
das culturas. Empregou-se irrigação 
suplementar por aspersão, obedecendo a 
turno de rega único, independentemente 
do tratamento. Foram feitas três pulve-
rizações com produto à base de óleo de 
neen (Azadiracta indica) para controle 
de coleópteros (Diabrotica speciosa e 
Cerotoma arcuata) e de pulgões (Aphis 
spp.) no caupi, e duas aplicações de 
formulação contendo BT (Bacillus 
thuringiensis) nas plantas de milho 
contra a lagarta do cartucho (Spodoptera 
frugiperda). A cultivar híbrida de milho 
AG-1051 e a cultivar Mauá de caupi 
foram utilizadas no estudo.

Os tratamentos constaram de qua-
tro épocas ou intervalos de tempo de 
semeadura do caupi em relação à do 
milho, a saber: (E1) 21 dias antes do 
milho; (E2) 14 dias antes do milho; (E3) 
7 dias antes do milho; e (E4) no mesmo 
dia do milho. Tratamentos correspon-
dentes aos cultivos solteiro de milho 
(MM) e caupi (MC) foram incluídos, 
ambos semeados na data do tratamento 
E4. O delineamento experimental usado 
foi de blocos casualizados, com quatro 
repetições por tratamento.

O milho foi plantado em fileiras 
duplas espaçadas de 1,5 m, com 0,5 m 
entre cada linha componente. A densida-
de populacional do milho correspondeu 
a 40.000 plantas ha-1 (quatro plantas m-1 
nas linhas). O caupi foi semeado no cen-
tro do espaço entre as fileiras duplas de 
milho. Mantiveram-se oito plantas m-1, 
estabelecendo-se, portanto, uma popula-
ção também de 40.000 plantas ha-1.

As características avaliadas foram 1) 
no milho: diâmetro basal e comprimento 

da espiga verde desempalhada, colhida 
89 dias após semeadura (DAS); produ-
tividade (número e peso) em espigas 
verdes desempalhadas, colhidas aos 89 
DAS; 2) no caupi: produtividade em va-
gens e grãos verdes (imaturos); número 
de grãos por vagem.

Os dados foram submetidos à análise 
de variância, sendo as médias compara-
das pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
de probabilidade, através do Programa 
Sisvar, versão 4.3 (Ferreira, 2003). 
Para comparação entre consórcios e 
cultivos solteiros empregou-se o Índice 
de Equivalência de Área (IEA), que 
permite estimar a área necessária para 
que as produções em cultivo solteiro se 
igualem àquela obtida no cultivo consor-
ciado (Moura, 1984). O IEA foi derivado 
da equação: IEA = CA / MA + CB / MB = 
IA + IB, onde CA = rendimento do caupi 
no consórcio; MA = rendimento do caupi 
em cultivo solteiro; CB = rendimento do 
milho no consórcio; MB = rendimento 
do milho em cultivo solteiro; IA = índi-
ce individual relativo ao caupi; e IB = 
índice individual relativo ao milho. O 
consórcio deve ser considerado eficiente 
quando o IEA ultrapassa o valor 1,0 
(Soares et al., 2000).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O consórcio com o caupi não in-
terferiu no desempenho do milho, com 
relação à produtividade em espigas 
verdes, independentemente do intervalo 
de tempo entre semeaduras.

Os valores referentes ao diâmetro 
basal e ao comprimento da espiga verde 
desempalhada não diferiram entre si 
pelo teste de Tukey a 5% de probabi-
lidade, tendo médias de 4,27 e 17,53, 
respectivamente. Esses resultados foram 
comparáveis àqueles encontrados por 
Devide (2006), ao estudar o cultivo 
orgânico consorciado do milho (cv. El-
dorado) com o aipim-de-mesa (cv. IAC 
576-70) na mesma localidade.

Soares et al. (2000), trabalhando 
com o milho ‘AG-1051’, assinalaram 
valores muito mais elevados para com-
primento da espiga verde, alcançando 
médias de 32 cm no consórcio com o 
feijoeiro comum (Phaseolus vulga-
ris). No entanto, estes últimos autores 
utilizaram manejo convencional das 
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foram estatisticamente significativas. 
Esses resultados indicaram, portanto, 
que os sistemas de consórcio, nas con-
dições estudadas, não oferecem risco de 
perda na produtividade do milho.

Com referência ao caupi, em contra-
partida, houve efeito significativo dos 
tratamentos para todos os componentes 
de produção, com exceção do número 
de grãos por vagem (Tabela 2). Quanto 
à colheita de vagens verdes, no consór-
cio em que o caupi foi semeado 21 dias 
antes do milho (E1) e no cultivo solteiro 
da leguminosa (MC), a produtividade 
foi superior à dos demais tratamentos. 
Durante o experimento, observou-se 
que nas parcelas correspondentes ao 
tratamento E1 praticamente não ocorria 
competição por luz até a fase de flo-
rescimento do caupi, que teve lugar ao 
redor dos 50 dias a contar do respectivo 
plantio, o que deve ter influenciado posi-
tivamente seu desempenho produtivo.

Já com relação à produtividade 
em grãos verdes, o cultivo solteiro do 
caupi superou qualquer dos consórcios 
com o milho (Tabela 2). Os tratamentos 
E2, E3 e E4 não diferiram entre si. Já 
o tratamento E1 foi superior aos outros 
consórcios, porém, não alcançou o nível 
de produtividade do cultivo solteiro.

O número médio de grãos por vagem 
de caupi variou de 14,10 no tratamento 
E1 a 13,24 no cultivo solteiro. Tais 
diferenças, contudo, não foram estatis-
ticamente significativas, evidenciando 
que os consórcios com o milho não afe-
taram esse importante componente do 
rendimento agronômico da leguminosa. 
Souza et al. (2004) também não encon-
traram diferenças significativas quando 
compararam consórcios com o milho, 
variando a densidade populacional do 
caupi, sendo a média geral reportada, 
de 14,2 grãos por vagem, comparável à 
do presente estudo.

Na Tabela 3, constam os valores 
relativos aos Índices de Equivalência 
de Área (IEA), todos superiores a 1,0, 
assim indicando que os sistemas de 
consórcio entre as culturas de caupi e 
milho foram eficientes. Isto significa que 
os cultivos solteiros exigiriam até 67% 
a mais em termos de área plantada para 
igualar a produção obtida com o cultivo 
consorciado. Rusinamhodzi et al. (2006) 
registraram IEAs acima da unidade ao 

Tabela 1. Produtividade do milho (‘AG-1051’) em cultivo solteiro e em diferentes tipos de 
consórcio com caupi (‘Mauá’), sob manejo orgânico (yield of corn (‘AG-1051’) in different 
types of monocropping and intercropping with cowpea (‘Mauá”) under organic management). 
Seropédica, Embrapa Agrobiologoa, 2007.

Tratamentos 
Espiga verde de milho

Peso total (t ha-1) Nº espigas ha-1 
Consórcio E1*    5,79 ns    40.000 ns

Consórcio E2 5,79 41.250
Consórcio E3 6,08 40.625
Consórcio E4 5,78 38.750
Cultivo solteiro (CS) 5,96 39.375
CV (%) 5,72 6,22

*Consórcios: intervalos de tempo de semeadura do feijão-caupi antecedendo à do milho: E1 = 
21 dias; E2 = 14 dias; E3 = 7 dias; E4 = no mesmo dia; nsOs valores (médias de 4 repetições), 
nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

Tabela 2. Produtividade do caupi (‘Mauá’) em cultivo solteiro e de diferentes tipos de 
consórcio com o milho (‘AG-1051’), sob manejo orgânico (yield of cowpea (‘Mauá’) in 
different types of monocropping and intercropping with corn (‘AG-1051’) under organic 
management). Seropédica, Embrapa Agrobiologoa, 2007.

Tratamentos 
Produtividade (kg ha-1)

Vagens verdes Grãos verdes 
Consórcio E1*         1.440,08 b **   978,75 b
Consórcio E2       670,93 c   430,75 c
Consórcio E3       382,22 c   295,25 c
Consórcio E4       600,89 c   424,00 c
Cultivo solteiro (CS)    1.900,59 a 1405,75 a
CV (%) 25,50 24,55

*Consórcios: intervalos de tempo de semeadura do caupi antecedendo à do milho: E1 = 21 
dias; E2 = 14 dias; E3 = 7 dias; E4 = no mesmo dia; **Os valores (médias de 4 repetições), 
nas colunas, seguidas de letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 
5 % de probabilidade.

Tabela 3. Índices de Equivalência de Área (IEA) relativos a diferentes tipos de consórcio de 
caupi (‘Mauá’) e milho (‘AG-1051’), sob manejo orgânico (Area Equivalency Índex (AEI) 
in different types of intercropping cowpea (‘Mauá’) and corn (‘AG-1051) under organic 
management). Seropédica, Embrapa Agrobiologoa, 2007.

Tratamentos 
Caupi Milho

IEA
PGV** IA PED*** IB

Consórcio E1*  978,75 0,70 5,79 0,97 1,67
Consórcio E2  430,75 0,31 5,79 0,97 1,28
Consórcio E3  295,25 0,21 6,08 1,01 1,22
Consórcio E4  424,00 0,30 5,78 0,97 1,27

*Consórcios: intervalos de tempo de semeadura do caupi antecedendo à do milho: E1 = 21 
dias; E2 = 14 dias; E3 = 7 dias; E4 no mesmo dia; **produtividade em grãos verdes (kg 
ha-1); ***produtividade em espigas verdes desempalhadas (t ha-1).

colhidas aos 89 dias após semeadura, 
também não sofreu influência da intro-
dução do caupi em qualquer dos tipos de 
consórcio avaliados. Situação análoga 
foi verificada quanto ao número de es-
pigas por unidade de área cultivada, em 
que as diferenças entre tratamentos não 

culturas, com o emprego de adubação 
mineral, pesticidas sintéticos, etc, o que 
justificaria as diferenças em relação ao 
presente estudo, quanto ao comprimento 
da espiga verde.

O rendimento em peso total de es-
pigas verdes desempalhadas (Tabela 1), 

RE Guedes et al.
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estudarem o consórcio do caupi com o 
algodoeiro, sinalizando, de forma aná-
loga, para a conveniência do sistema. 
Entretanto, tão somente o IEA, ainda 
que positivo, não deve ser considerado 
suficiente para uma tomada de decisão, 
devendo-se levar em conta as produti-
vidades de cada cultura componente do 
consórcio (Moura, 1984). Nesse sentido, 
a semeadura do caupi antecipada de 21 
dias em relação à do milho (tratamento 
E1) afigurou-se como a mais adequa-
da ao manejo orgânico descrito e às 
condições edafoclimáticas da Baixada 
Fluminense. Assim, o tratamento E1 não 
apenas proporcionou máximo IEA, mas 
também correspondeu à modalidade de 
consórcio em que o índice (IA) referen-
te ao caupi foi o maior, sem prejuízo 
para o índice individual (IB) do milho 
(Tabela 3).

Nos consórcios avaliados, a pro-
dutividade do milho (‘AG-1051’) 
em espigas verdes equivale à de seu 
cultivo solteiro. Já o rendimento do 
caupi (‘Mauá’) em grãos verdes sofre 
interferência do milho, sendo inferior 
no cultivo consorciado em comparação 
ao cultivo solteiro.

Não obstante, pode-se observar 
pelos índices de Equivalência de Área 
(IEAs) obtidos, viabilidade da consor-
ciação entre as duas culturas, no sistema 
orgânico de produção e arranjos espa-
ciais adotados.

Ainda com base nos valores dos 
componentes dos IEAs, a semeadura do 
caupi antecedendo em três semanas (21 

mestrado).
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Em escala global, o tomateiro (So-
lanum lycopersicum L.) é uma 

das principais hortaliças em termos de 
área de plantio, consumo e importância 
sócio-econômica, sendo que o Brasil 
figura como um dos principais produ-
tores (Giordano et al., 2003). A cultura 
do tomateiro é afetada por doenças de 
diferentes etiologias, sendo que os fun-
gos e pseudofungos são responsáveis 
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RESUMO
A mancha-de-estenfílio do tomateiro, causada pelos fungos 

Stemphylium solani e S. lycopersici, foi considerada, por muito tem-
po, como uma doença secundária devido à utilização combinada de 
fungicidas e variedades resistentes. Recentemente, severas epidemias 
da mancha-de-estenfilio têm sido relatadas nas várias regiões produ-
toras sugerindo a necessidade de retomar o emprego de cultivares 
com resistência a esta enfermidade. O objetivo do presente trabalho 
foi avaliar a reação de genótipos cultivados e silvestres de tomateiro 
[Solanum (secção Lycopersicon)] frente a isolados destas duas espé-
cies de Stemphylium. Na primeira etapa do trabalho, 109 genótipos 
de Solanum (secção Lycopersicon) foram avaliados via inoculação 
com uma suspensão de 104 conídios/mL dos isolados ‘EH-1740’ (S. 
solani) e ‘EH-1749’ (S. lycopersici). As plantas foram transplantadas 
aos 18 dias da semeadura e inoculadas sete dias depois. A avaliação 
da resposta dos genótipos foi feita 15 dias após a inoculação. Cin-
qüenta e oito genótipos considerados promissores foram novamente 
avaliados (com os mesmos isolados) em um segundo experimento. 
Neste experimento a reação dos genótipos foi avaliada cada dois dias 
utilizando como critérios o período de incubação e a severidade da 
doença através de uma escala de notas de 0 a 5. Com os valores de 
severidade, nas diferentes leituras, foi calculada a área abaixo da curva 
de progresso da doença e o índice de doença. Foram identificadas 35 
fontes de resistência às duas espécies de Stemphylium em genótipos 
das espécies S. lycopersicum, S. habrochaites, S. peruvianum e S. 
pimpinellifolium. Os genótipos de S. lycopersicum e S. pimpinellifo-
lium resistentes possuem, provavelmente, o gene de resistência Sm. 
No entanto, os genótipos de S. peruvianum e S. habrochaites podem 
representar fontes de novos genes/alelos que conferem resistência 
às duas espécies fúngicas. Esta potencial diversidade de fatores de 
resistência para Stemphylium pode ser útil em futuras ações de pes-
quisa dentro de programas de melhoramento genético do tomateiro 
bem como para o manejo integrado da doença.

Palavras-chave: Solanum lycopersicum, gene Sm, mancha-de-
estenfílio, resistência genética, tomate.

ABSTRACT
Identification of Solanum (section Lycopersicon) accessions 

with resistance to Stemphylium solani and S. lycopersici

The gray leaf spot disease, caused by the fungi Stemphylium 
solani and S. lycopersici, has been considered as a minor tomato 
disease in Brazil due to the use of varieties with genetic resistance 
in combination with fungicide sprays. However, recent reports 
of severe epidemics of the gray leaf spot in the various tomato-
producing areas of the country suggest that the employment of 
resistant cultivars should be re-implemented as a control strategy. 
In the present study, 109 cultivated and wild Solanum (section 
Lycopersicon) accessions were evaluated to isolates of both S. solani 
and S. lycopersici. In the first assay, spore suspension (adjusted to 104 
conidia/mL) of the isolates ‘EH-1740’ (S. solani) and ‘EH-1749’ (S. 
lycopersici) were employed to inoculate seedlings transplanted 15 
days after sowing and kept in a greenhouse. Plants were inoculated 
18 days after transplanting and evaluated 15 days after inoculation. 
Fifty-eight promising accessions identified in the first assay were 
evaluated again with the same isolates in a second experiment. The 
reaction of the accessions to the pathogens was evaluated every 
two days using as assessment criteria the incubation period, the 
severity of gray leaf spot, and the disease index. Disease severity 
values over time were used to calculate the area under the disease 
progress curve. Promising sources of resistance to both pathogens 
were identified in accessions of S. lycopersicum, S. habrochaites, S. 
peruvianum and S. pimpinellifolium. The resistant sources identified 
in S. pimpinellifolium and S. lycopersicum accessions probably have 
the gene Sm. However, S. habrochaites and S. peruvianum might be 
potential new sources of gene/alleles that confer resistance to both 
fungi. This diversity of Stemphylium resistance genes might be useful 
for tomato breeding programs in the future as well as in integrated 
management systems of the disease.

Keywords: Solanum lycopersicum, Sm gene, gray leaf spot, genetic 
resistance, tomato .
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por mais de 90% delas (Lopes et al., 
2005). A mancha foliar cinza ou man-
cha-de-estenfílio tem se destacado, nos 
últimos anos, como uma das principais 
doenças fúngicas desta hortaliça (Reis 
& Boiteux, 2006a; 2006b). Diferentes 
espécies do gênero Stemphylium (sensu 
Wiltshire, 1938) têm sido reportadas 
causando manchas foliares no tomateiro 
em diferentes regiões do mundo. As 

espécies fúngicas descritas incluem: 
S. solani (Weber, 1930); S. lycopersici 
(Ellis & Gibson 1975b); S. floridanum 
(Hannon & Weber, 1955) e S. botryosum 
(Rotem et al., 1966). No entanto, as 
espécies predominantes no Brasil e no 
mundo são S. solani (Weber, 1930; Ellis 
& Gibson 1975a; Blancard & Laterrot, 
1986) e S. lycopersici (Ellis & Gibson 
1975b; Blancard & Laterrot, 1986). 
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Os sintomas da mancha-de-estenfílio 
podem ser observados nos cotilédones 
de plântulas ainda na fase de semen-
teira, assim como durante todos os 
demais estádios de desenvolvimento 
da cultura. No entanto, os sintomas 
se intensificam no início da colheita. 
Os propágulos (conídios e fragmentos 
de micélio) dos patógenos podem ser 
disseminados via mudas doentes ou por 
insetos. No entanto, o vento é o principal 
meio de disseminação planta-planta 
dentro da lavoura (Azevedo, 2003; 
Reis & Boiteux, 2006a). As espécies 
de Stemphylium podem sobreviver em 
restos de cultura no solo, em plantas de 
crescimento espontâneo (“ressocas” ou 
“tigüeras”) bem como em mudas velhas 
abandonadas em viveiros. Além disso, 
diversas espécies cultivadas e silvestres 
do gênero Solanum têm sido identifi-
cadas como hospedeiras alternativas 
dos fungos causadores da mancha-de-
estenfílio, podendo, desta forma, servir 
como fontes perenes e semi-perenes de 
inóculo para o tomateiro (Boiteux et al., 
1993; Reis & Boiteux, 2006a).

Nas últimas décadas, a mancha-de-
estenfílio tem sido considerada como 
uma doença secundária devido ao uso 
combinado de variedades resistentes e 
às aplicações periódicas de fungicidas 
para controle do complexo de doenças 
foliares que afetam normalmente o to-
mateiro nas condições brasileiras (Lopes 
et al., 2005). No entanto, epidemias 
severas do patógeno foram verificadas 
recentemente nas principais regiões 
produtoras de tomate do Brasil (Reis 
& Boiteux, 2006a). O ressurgimento 
de uma doença secundária nas regiões 
produtoras sugere duas situações: (1) 
potenciais erros de diagnose de S. solani 
e S. lycopersici como agentes causais da 
doença, resultando na adoção de estra-
tégias inadequadas de controle químico 
e (2) falta de interesse e/ou ausência de 
prioridade das empresas de sementes 
em desenvolver cultivares contendo 
o gene de resistência Sm, que confere 
resistência à espécies de Stemphylium 
(Behare et al., 1991). De fato, respostas 
de extrema suscetibilidade a S. solani 
e S. lycopersici têm sido observadas 
na maioria dos híbridos comerciais 
atualmente cultivados no Brasil. Um 
recente levantamento foi conduzido com 

50 cultivares de tomateiro (disponíveis 
em catálogos de diferentes empresas de 
sementes que atuam no Brasil) sobre a 
utilização de resistência genética contra 
mancha-de-estenfílio. O resultado deste 
levantamento indicou que apenas 16 
cultivares (32%) apresentavam resistên-
cia genética à doença (Reis & Boiteux, 
2006a). Entre as cultivares suscetíveis, 
encontram-se muitas cultivares líderes 
de mercado (Reis & Boiteux, 2006a).

Diferentes espécies do gênero So-
lanum (secção Lycopersicon) têm sido 
utilizadas em programas de melhora-
mento genético do tomateiro visando 
à incorporação de genes que conferem 
resistência a pragas e doenças. Genes 
dominantes têm sido relatados capazes 
de controlar pelo menos doze doenças 
que potencialmente limitam a produção 
da cultura, incluindo o gene Sm para 
resistência a Stemphylium spp. (Gior-
dano et al., 2003). As características 
monogênicas e dominantes desses genes 
facilitam o desenvolvimento de híbridos 
F1 com resistência a doenças. Genóti-
pos selvagens de tomateiro podem ser 
resistentes à mancha-de-estenfílio, pro-
vavelmente também possuindo o gene 
Sm ou alguma variante alélica deste gene 
(Giordano et al., 2003).

O presente trabalho teve como 
objetivo expandir a avaliação e buscar 
novas fontes de resistência às duas 
principais espécies fúngicas causadoras 
da mancha-de-estenfílio (S. solani e S. 
lycopersici) em um germoplasma de 
base genética ampla, composto por aces-
sos de diferentes espécies de Solanum 
(secção Lycopersicon).

MATERIAL E MÉTODOS

Produção de inóculo de Stem-
phylium solani e S. lycopersici - A 
produção de inóculo seguiu o protocolo 
proposto por Rodrigues (2005), com 
algumas modificações. Um isolado de 
S. solani (‘EH-1740’) e outro de S. lyco-
persici (‘EH-1749’) foram cultivados 
em meio V8 + rifampicina (antibiótico) 
até o crescimento abundante de micélio. 
Retirou-se um disco de 10 mm de cada 
isolado e colocou-se em frascos do tipo 
Erlenmeyer contendo 100 mL do meio 
líquido batata-dextrose (BD). Os frascos 

foram colocados em agitador por sete 
dias a 25oC (no escuro). Em seguida, o 
meio contendo abundante quantidade 
de micélio (de coloração escura), foi 
homogeneizado através de um triturador 
Ace Homogenizer® (Nissei) por dois 
minutos à velocidade de 20.000 RPM, 
até se obter uma suspensão homogênea. 
Verteu-se esta suspensão de micélio tri-
turado em placas de Petri contendo meio 
V8 + rifampicina. Em seguida, as placas 
foram deixadas abertas e colocadas em 
BOD sob 12 horas de escuro e 12 horas 
de luz negra à temperatura de 25oC. 
Após três a quatro dias, removeram-se 
os esporos (conídios) em água estéril, 
filtrou-se a suspensão em gaze dupla e 
ajustou-se a concentração do inóculo 
para 104 conídios/mL.

Inoculação e avaliação de genó-
tipos de tomateiro aos isolados de 
Stemphylium - A seleção de genótipos 
resistentes seguiu o protocolo proposto 
por Santos (1999), com modificações. 
O experimento foi conduzido em casa 
de vegetação da Embrapa Hortaliças, 
localizada em Brasília (DF). Na pri-
meira etapa do trabalho, 109 genótipos 
de tomateiro do banco de germoplasma 
da Embrapa Hortaliças foram avaliados 
quanto à resistência aos dois isolados 
de Stemphylium (Tabela 1). Os genó-
tipos utilizados como padrões foram 
as cultivares de tomateiro ‘Ponderosa’ 
(suscetível) e ‘Floradade’ (resistente 
devido à presença do gene Sm). As 
sementes foram semeadas em bandejas 
de poliestireno, contendo substrato para 
produção de hortaliças (Plantmax®). 
As mudas foram transplantadas aos 
18 dias após a semeadura para vasos 
de 1,5 L contendo solo esterilizado. A 
inoculação foi feita após uma semana 
do transplantio, no estágio de dois a três 
pares de folhas verdadeiras. As plantas 
foram pulverizadas com a suspensão 
de esporos dos isolados preparados 
anteriormente, até o ponto de escorri-
mento da mistura da superfície foliar. 
Em seguida, as plantas foram mantidas 
em câmara úmida por 24 horas. Após 
a retirada da câmara úmida, as plantas 
foram mantidas em casa de vegetação. 
O delineamento foi em blocos ao acaso 
com dois vasos. A parcela experimental 
foi constituída de um vaso com quatro 
plantas. Aos 15 dias após a inoculação, 
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os genótipos foram avaliados com base 
na presença ou ausência de manchas fo-
liares típicas da doença. Foram conside-
rados suscetíveis os genótipos que apre-
sentavam manchas circulares, grandes 
(de coloração marrom-escura). Foram 
considerados resistentes os genótipos 
que apresentavam folhas completamente 
isentas de sintomas (resistência do tipo 
imunidade), ou algumas vezes pequenas 
manchas de 1 mm com pontuações ne-
cróticas no centro da mancha, similar a 
reações do tipo hipersensibilidade.

Segundo experimento de avaliação 
de materiais potencialmente resisten-
tes a S. solani e S. lycopersici - Um se-
gundo experimento foi conduzido para 
confirmar a resistência dos genótipos 
selecionados no primeiro ensaio e carac-
terizar se a resistência aos isolados de 
diferentes espécies de Stemphylium era 
do tipo imunidade ou qualitativa. Para 
isso, foram quantificados os seguintes 
parâmetros epidemiológicos: período 
de incubação (PI), área abaixo da curva 
do progresso da doença (AACPD) e a 
severidade final. Foram selecionados 
58 genótipos que apresentaram maior 
resposta de resistência no primeiro 
ensaio. A produção de mudas dos ge-
nótipos, produção de inóculo e o sis-
tema de inoculação seguiram a mesma 
metodologia descrita anteriormente. O 
delineamento foi em blocos ao acaso 
com três repetições. A parcela experi-
mental constituiu-se de um vaso com 
quatro plantas. A severidade da doença 
foi avaliada a partir do surgimento dos 
sintomas (PI) em ‘Ponderosa’, a cada 
dois dias, durante quatorze dias, num 
total de sete avaliações. A reação dos 
genótipos, em cada avaliação, foi men-
surada por meio da escala diagramática 
proposta por Boff et al. (1993); variando 
de 0 a 5, correspondendo a 0%, 2%, 4%, 
8%, 16% e 32% da área foliar lesionada, 
respectivamente. A partir destes dados 
foi calculada a área abaixo da curva de 
progresso da doença (AACPD) para 
cada um dos genótipos avaliados. A 
AACPD foi calculada utilizando a se-
guinte expressão (Fry, 1978): AACPD 
= Σ (yi + yi+1)/2 x dti, onde yi e yi+1 são 
os valores da severidade observados 
em duas avaliações consecutivas e dti o 
intervalo entre as avaliações (em dias). 
A severidade final (Kurozawa & Mussi, 

1995) foi avaliada através da adaptação 
da escala de Boff et al. (1993) onde: 0 
= folhas sem sintomas; 1 = até 4% da 
área foliar lesionada; 2 = de 4,1 a 8% 
da área foliar lesionada; 3 = de 8,1 a 
16% da área foliar lesionada; 4 = de 
16,1 a 32% da área foliar lesionada e 5 
= área foliar lesionada acima de 32%. 
Com base nestes valores, foi calculado 
o índice da doença (ID), através da fór-
mula de McKinney (1923), onde ID (%) 
= 100.S[(f.v)/(n.x)]; sendo f = número 
de plantas com a mesma nota; v = nota 
observada; n = número total de plantas 
avaliadas e x = nota máxima da escala 
(Dalbosco et al., 2002). Os genótipos 
que não demonstravam sintomas da 
mancha-de-estenfílio tiveram o PI ajus-
tados para 15 dias, correspondendo ao 
período de avaliação total (14) mais um 
dia, conforme proposto por Iamsupasit et 
al. (1993). Os dados de PI, AACPD e ID 
foram submetidos à análise de variância 
(ANOVA) e ao teste de agrupamentos de 
médias Scott-Knott através do programa 
de análises estatísticas (Sisvar versão 
4.2. DEX/UFLA, 2003). O teste de 
correlação (1% de probabilidade) para 
os parâmetros epidemiológicos testados 
foi feito através do programa ASSISTAT 
(Silva & Azevedo, 2002). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No primeiro ensaio, 49,5% dos 
genótipos demonstraram resistência 
aos isolados das duas espécies fúngicas 
(Figura 1). As cultivares ‘Ponderosa’ 
(‘CNPH-0878’) e ‘Floradade’ (‘CNPH-
0010’) apresentaram extrema susceti-
bilidade e resistência, respectivamente, 
confirmando a virulência dos isolados. 
A maioria dos genótipos avaliados para 
os dois patógenos apresentou reações 
similares, sendo ou resistentes ou susce-
tíveis às duas espécies fúngicas. Foram 
encontrados apenas dois genótipos que 
apresentaram resistência a apenas uma 
espécie do patógeno. Esta reação, no 
entanto, não foi confirmada no segundo 
ensaio para estes genótipos. Foi verifi-
cada, a presença de plantas suscetíveis 
e resistentes em alguns genótipos (2,7% 
do total), sendo esta reação considerada 
como intermediária ou segregante. Fo-
ram identificados genótipos resistentes a 
S. solani e S. lycopersici nas espécies S. 

lycopersicum, S. habrochaites, S. chilen-
se, S. pimpinellifolium e S. peruvianum. 
Os genótipos de S. lycopersicum e S. 
pimpinellifolium avaliados, que foram 
resistentes, provavelmente possuem o 
gene de resistência Sm (Behare et al., 
1991). No entanto, os genótipos de S. 
peruvianum, S. chilense e S. habrochai-
tes podem representar novas fontes de 
genes/alelos que conferem resistência 
às duas espécies fúngicas.

Entre os genótipos avaliados no 
segundo experimento, ‘CNPH-0878’ 
(Ponderosa) e ‘CNPH-0782’ apresen-
taram menor PI para todos os isolados 
inoculados. Os valores de PI, AACPD 
e do ID para os genótipos inoculados 
com os isolados ‘EH-1740’ e ‘EH-
1749’ encontram-se na Tabela 1. Frente 
ao isolado ‘EH-1740’, 40 genótipos 
apresentaram PI máximo, que foi de 15 
dias. Frente ao isolado ‘EH-1749’, 36 
isolados apresentaram PI máximo. A 
diferenciação dos genótipos de acordo 
com o PI foi significativa pelo teste de 
Scott-Knott (p = 0,05).

A análise de variância foi significa-
tiva para a AACPD e o teste de médias 
de Scott-Knott (p = 0,05), permitiram 
observar uma clara diferenciação dos 
genótipos (Tabela 1). O padrão de 
suscetibilidade (‘Ponderosa’) esteve 
entre os genótipos que apresentaram 
maior AACPD, enquanto que o padrão 
de resistência (‘Floradade’) apresen-
tou AACPD valor zero. Os maiores 
valores de AACPD frente ao isolado 
‘EH-1740’ foram observados nos ge-
nótipos ‘CNPH-0374’ e ‘CNPH-0781’ 
e os menores valores foram observados 
nos genótipos ‘CNPH-0928’ e ‘CNPH-
0981’. Frente ao isolado ‘EH-1749’, 
os maiores valores foram observados 
em ‘CNPH-0782’ e ‘CNPH-0935’ e os 
menores valores em ‘CNPH-0969’ e 
‘CNPH-0784’.

O teste de Scott-Knott (p = 0,05) 
também permitiu diferenciação dos 
genótipos para o ID. Os maiores valo-
res de ID frente ao isolado ‘EH-1740’ 
foram também observados para os ge-
nótipos ‘CNPH-0374’ e ‘CNPH-0781’. 
Os menores valores foram observados 
nos genótipos ‘CNPH-1467’ e ‘CNPH-
1561’. Para o isolado ‘EH-1749’, os 
maiores valores foram observados em 
‘CNPH-0782’ e ‘CNPH-0935’ e os 
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menores nos genótipos ‘CNPH-0417’ e 
‘CNPH-0427’. Foram constatadas cor-
relações significativas (p = 0,01) entre 
todos os componentes epidemiológicos 
avaliados. Para o PI comparado ao ID e 
à AACPD a correlação ficou em torno 
de 60% a 80% e foi negativa. Entre o 
ID e a AACPD ela foi de 96 a 98% e 
foi positiva.

Seis genótipos apresentaram uma 
aparente reação diferencial às duas 
espécies de Stemphylium no segundo 
experimento deste trabalho (Tabela 1). 
Os genótipos ‘CNPH -1112’, ‘CNPH-
1195’, ‘CNPH-1561’ e ‘CNPH-1563’ 
apresentaram menor PI e maiores 
AACPD e ID para o isolado ‘EH-1749’ 
quando comparados com a resposta ao 
isolado ‘EH-1740’.  Entretanto, como a 
AACPD e o ID foram baixos, atribui-se 
isto a uma reação de hipersensibili-
dade, que confere pequenas manchas 
necróticas nas plantas inoculadas. Por 
outro lado, os genótipos ‘CNPH-0439’ e 
‘CNPH-0935’ apresentaram reação dife-
rencial com altos níveis de AACPD e ID 
para apenas um dos isolados utilizados. 
Isto pode indicar que estes dois genó-
tipos possuem diferentes genes/alelos 
de resistência com especificidade para 
uma das espécies fúngicas. Para testar 

esta hipótese, novos ensaios devem ser 
conduzidos visando re-avaliar (com 
um conjunto maior de isolados de cada 
espécie do patógeno) se esta resposta 
diferencial observada nos genótipos 
‘CNPH-0439’ e ‘CNPH-0935’ é, de 
fato, estável.

A alta percentagem de genótipos re-
sistentes para isolados das duas espécies 
de Stemphylium observada no primeiro 
ensaio é explicada pela avaliação de um 
grande número de genótipos da espécie 
S. lycopersicum que são ou já foram 
liberados por diferentes programas de 
melhoramento contendo o gene Sm 
(Laterrot & Blancard, 1983). Muitos 
destes genótipos foram liberados por 
programas de melhoramento que vi-
savam, especialmente, a incorporação 
de resistência a Fusarium oxysporum 
f.sp. lycopersici raça 2 (gene I-2) que 
se encontra ligado ao gene Sm no cro-
mossomo 11 (Laterrot, 1976; Behare 
et al., 1991). Desta forma, devido a 
esta estreita ligação, acredita-se que a 
maioria das cultivares comerciais re-
sistentes à raça 2 da murcha-de-fusário 
apresentam também o gene Sm. Um 
dos fatores que contribuíram para a 
resistência em alguns genótipos da 
espécie S. lycopersicum (ex. ‘CNPH-

1012’, ‘CNPH-1013’, ‘CNPH-1014’ e 
‘CNPH-1020’) deve-se ao fato de que 
eles são derivados de cruzamentos com 
‘IPA-5’, que é uma cultivar que possui 
resistência estável a S. solani e S. lyco-
persici devido à presença do gene Sm 
(Laterrot & Blancard, 1983), sugerindo 
a transferência desta resistência genética 
para estes genótipos.

É interessante notar que, apesar de S. 
pimpinellifolium ser a fonte original do 
gene Sm (Hendrix et al., 1946; Hendrix 
& Frazier, 1949), vários genótipos desta 
espécie foram classificados, no presen-
te ensaio, como suscetíveis aos dois 
patógenos, confirmando observações 
feitas anteriormente por Reis & Boiteux 
(2006b). Um grande número de genóti-
pos resistentes também foi identificado 
dentro das espécies S. habrochaites e S. 
peruvianum. Muitos destes genótipos, 
principalmente das espécies S. habro-
chaites e S. peruvianum, ainda não 
haviam sido relatados como resistentes 
a S. solani e S. lycopersici. Estes genó-
tipos podem representar novas fontes de 
resistência, podendo ser utilizadas como 
doadoras de novos genes ou distintos 
alelos do gene Sm.

No geral, genótipos que apresen-
taram um período de incubação (PI) 
maior deveriam ser classificados como 
resistentes e aqueles com um período 
menor deveriam ser classificados como 
suscetíveis. Entretanto, alguns genótipos 
que demonstraram um PI menor apre-
sentaram índice de doença baixo. Em 
experimentos conduzidos por Pelletier 
& Fry (1989), observou-se que cultiva-
res de batata com resistência ao fungo 
Alternaria solani também apresentaram 
PI significativamente menores que os 
apresentados em cultivares suscetíveis. 
Apesar disto, em alguns patossistemas, o 
PI é considerado como um componente 
importante para a avaliação de resistên-
cia de plantas em condições controladas 
(Dalla Pria et al., 2003; Pedrosa et al., 
2004). Outra possível razão é que estes 
genótipos podem ter apresentado uma 
reação de hipersensibilidade e não 
de suscetibilidade. De fato, Bentes & 
Matsuoka (2005), através de técnicas de 
microscopia eletrônica, verificaram que 
folhas da cultivar de tomateiro ‘Mon-
telle’ (resistente ao patógeno devido ao 
gene Sm) apresentavam o colapso de 

Figura 1. Freqüência de genótipos de espécies de tomateiro [Solanum (secção Lycoper-
sicon)] com resistência e/ou susceptibilidade aos isolados de Stemphylium solani e/ou S. 
lycopersici (frequency of accessions from Solanum (section Lycopersicon) with resistance 
and/or susceptibility to isolates of either Stemphylium solani or S. lycopersici). Brasília, 
Embrapa Hortaliças, 2009.
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Tabela 1. Reação de espécies de Solanum (secção Lycopersicon) a um isolado Stemphylium solani (‘EH -1740’) e um de S. lycopersici 
(‘EH -1749’) (reaction of Solanum (section Lycopersicon) accessions to Stemphylium solani isolate ‘EH-1740’ and S. lycopersici isolate 
‘EH -1749’). Brasília, Embrapa Hortaliças, 2009.

Genótipo Espécie de Solanum PI EH-1740 
(AACPD) ID PI EH-1749

 (AACPD) ID

CNPH 0878  S, lycopersicum 3,00 a 116,00 l 80,00 f 3,00 a 86,67 h 80,0 f
CNPH 0782  S. peruvianum 3,00 a 25,33 f 26,67 d 3,00 a 90,67 h 100,0 g
CNPH 1011 S. lycopersicum 3,67 a 26,67 f 20,00 c 3,00 a 32,00 d 20,0 c
CNPH 1277 S. peruvianum 3,67 a 36,00 h 20,00 c 3,00 a 68,00 g 60,0 e
CNPH 1123 S. pimpinellifolium 4,00 a 22,00 e 14,00 b 6,67 b 49,33 e 40,0 d
CNPH 1238 S. chilense 5,00 a 18,00 d 20,00 c 6,00 b 60,00 f 60,0 e
CNPH 1498 S. peruvianum 6,00 b 18,00 d 20,00 c 3,00 a 18,00 b 20,0 c
CNPH 0785 S. peruvianum 6,00 b 10,00 b 20,00 c 8,00 c 28,00 c 20,0 c
CNPH 0800 S. peruvianum 6,00 b 32,00 g 20,00 c 14,00 e 2,00 a 20,0 c
CNPH 1452 S. peruvianum 6,00 b 28,00 f 20,00 c 6,00 b 56,00 e 60,0 e
CNPH 1445 S. peruvianum 6,00 b 52,00 i 60,00 e 3,00 a 54,67 e 60,0 e
CNPH 1046 S. lycopersicum 8,00 c 14,00 c 20,00 c 6,00 b 14,00 b 20,0 c
CNPH 0865 S. lycopersicum 8,00 c 13,33 c 20,00 c 8,00 c 18,00 b 20,0 c
CNPH 0866 S. lycopersicum 8,00 c 16,00 c 26,67 d 3,00 a 26,67 c 20,0 c
CNPH 0374 S. peruvianum 8,00 c 108,00 k 80,00 f 3,00 a 33,33 d 20,0 c
CNPH 0781 S. peruvianum 8,00 c 108,00 k 80,00 f 6,00 b 52,00 e 40,0 d
CNPH 0439 S. lycopersicum 8,00 c 56,00 j 60,00 e 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 0928 S. habrochaites 14,00 d 2,00 b 20,00 c 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 0981 S. peruvianum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 0663 S. lycopersicum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 1195 S. pimpinellifolium 15,00 e 0,00 a 0,00 a 6,00 b 20,00 b 20,0 c
CNPH 1012 S. lycopersicum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 0969 S. lycopersicum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 14,67 f 0,33 a 6,7 b
CNPH 0668 S. lycopersicum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 0698 S. lycopersicum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 0707 S. lycopersicum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 0717 S. lycopersicum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 0934 S. peruvianum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 0854 S. lycopersicum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 0871 S. lycopersicum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 0875 S. lycopersicum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 0876 S. lycopersicum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 0940 S. peruvianum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 0784 S. peruvianum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 0937 S. peruvianum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 0803 S. lycopersicum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 0935 S. peruvianum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 6,00 b 96,00 i 80,0 f
CNPH 0625 S. lycopersicum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 1122 S. habrochaites 15,00 e 0,00 a 0,00 a 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 1112 S. habrochaites 15,00 e 0,00 a 0,00 a 5,67 b 20,00 b 20,0 c
CNPH 1020 S. lycopersicum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 1013 S. lycopersicum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 1014 S. lycopersicum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 0101 S. peruvianum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 0010 S. lycopersicum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 0427 S. lycopersicum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 0417 S. habrochaites 15,00 e 0,00 a 0,00 a 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 0378 S. lycopersicum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 0437 S. lycopersicum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 0431 S. lycopersicum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 0376 S. lycopersicum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 1453  S. peruvianum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 1463 S. peruvianum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 1464 S. peruvianum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 1465 S. peruvianum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 1467 S. peruvianum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 15,00 f 0,00 a 0,0 a
CNPH 1561 S. lycopersicum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 8,00 c 24,0 b 20,0 c
CNPH 1563 S. lycopersicum 15,00 e 0,00 a 0,00 a 12,67 d 20,0 b 20,0 c
CV (%) 6,91 20,84 22,09 4,68 22,3 3,41
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algumas células 48 horas após a ino-
culação com S. solani, resultando em 
lesões pequenas que em nada afetavam 
o desenvolvimento normal da planta. 
A presença de resistência horizontal, 
poligênica ou quantitativa pode estar 
associada com os menores níveis de 
severidade e/ou diferentes níveis de re-
sistência observados entre os genótipos 
avaliados.

Alguns genótipos apresentaram ní-
veis elevados de suscetibilidade no pri-
meiro ensaio de avaliação do germoplas-
ma de Solanum (secção Lycopersicon). 
Entretanto, estes não foram avaliados de 
maneira mais refinada (i.e. utilizando-se 
os componentes epidemiológicos), uma 
vez que o objetivo do primeiro ensaio 
foi fazer uma triagem da reação às espé-
cies de Stemphylium no maior número 
possível de genótipos (ou seja, em larga 
escala). No segundo ensaio, no entanto, 
os genótipos mais promissores foram 
avaliados novamente e de maneira mais 
criteriosa empregando-se uma escala de 
notas e utilizando-se um maior número 
de repetições e com mais variáveis epi-
demiológicas.

Os genótipos que apresentaram os 
menores valores de AACPD no presente 
trabalho despontam como as principais 
fontes de resistência aos patógenos. Os 
genótipos que apresentaram suscetibi-
lidade a apenas uma espécie na etapa 
inicial de avaliação (ex. ‘CNPH-0800’), 
mostraram-se suscetíveis aos dois iso-
lados na segunda etapa de avaliação. O 
genótipo ‘CNPH-1123’, que demons-
trou resistência aos dois patógenos no 
primeiro experimento foi suscetível 
no segundo ensaio. Estes resultados 
indicam que a reação apresentada ini-
cialmente deveu-se a escapes, que, em 
geral, foram pouco numerosos, como 
indicado pela estabilidade da reação dos 
genótipos resistentes nos dois ensaios. 
Esta estabilidade da reação pode ser 
demonstrada por experimentos realiza-
dos anteriormente por Reis & Boiteux 
(2006b), que identificaram o genótipo 
‘CNPH-1123’ como suscetível aos dois 
patógenos.

Observou-se correlação significa-
tiva entre ID e AACPD para ambos 
os isolados testados, e de média a alta 
correlação de PI com ID e AACPD. Ou 
seja, quanto maior o PI, menores serão 

os valores dos outros dois parâmetros.
Neste contexto, os parâmetros que me-
lhor discriminaram os genótipos quanto 
à resistência foram a AACPD e o ID. 
Estes podem ser utilizados individual-
mente ou em conjunto nos trabalhos de 
seleção de genótipos ou de populações 
segregantes de tomate para resistência 
a Stemphylium spp.

A ocorrência de plantas suscetíveis 
e resistentes em um mesmo genótipo 
(especialmente em genótipos de S. 
lycopersicum) sugere a segregação do 
material, ou também o efeito de genes 
modificadores que podem estar interfe-
rindo na expressão do gene Sm. Cruza-
mentos naturais (embora raros), também 
têm sido mencionados como uma fonte 
de variação dentro de genótipos resis-
tentes e/ou suscetíveis ou mistura física 
durante extração e armazenamento de 
sementes (Kurozawa & Mussi, 1995). 
No entanto, na maioria dos casos, o 
motivo mais provável pode ser variabi-
lidade natural presente, especialmente, 
em espécies alógamas e/ou com meca-
nismos de auto-incompatibilidade (ex. 
S. peruvianum). Desta forma, a presença 
de segregação dentro do genótipo pode 
indicar variabilidade natural para fatores 
de resistência aos patógenos presente na 
população de plantas que ocupavam o 
local no momento da coleta.

Genótipos que foram resistentes 
na primeira etapa de avaliação, mas 
que na segunda etapa de seleção foram 
classificados como suscetíveis reforçam 
a necessidade da repetição dos experi-
mentos para a confirmação da resistên-
cia, mesmo sob condições controladas. 
Segundo Mello (1995), a avaliação de 
genótipos sob várias condições am-
bientais (favoráveis e desfavoráveis ao 
desenvolvimento da doença) é de grande 
importância para confirmar a estabilida-
de da resistência. De acordo com Paula 
& Oliveira (2001) é necessária também 
a avaliação para resistência em diversas 
localidades e com diferentes intensida-
des da doença para a confirmação desta 
característica.

Muitos dos genótipos classificados 
como resistentes às duas espécies de 
Stemphylium apresentaram, no segundo 
ensaio, índices de doença e AACPD 
nulos (valores = zero) e PI longos. 
A existência de diversidade genética 

para resistência em Solanum (secção 
Lycopersicon) a diferentes espécies de 
Stemphylium é de extremo interesse para 
os programas de melhoramento genéti-
co, especialmente no caso de superação 
da resistência do gene Sm por novas 
raças (ou patótipos) destes patógenos. 
Esta diversidade poderá permitir que 
diferentes fatores de resistência possam 
ser “piramidados” em cultivares co-
merciais de tomate e/ou servir de genes 
alternativos no caso de surgimentos de 
isolados capazes de superar a resistência 
controlada pelo gene Sm. Entretanto, tal 
superação ainda não ocorreu desde que 
o gene de resistência Sm foi inserido em 
genótipos comerciais, na década de 1950 
(Scott, 1999), indicando a alta estabili-
dade desta resistência. A durabilidade 
do gene Sm pode também estar sendo 
favorecida pela aplicação de fungicidas 
recomendados para outras doenças do 
tomateiro, que podem também controlar 
as potenciais variantes de virulência 
dentro destas duas espécies de Stem-
phylium (Kurozawa & Mussi, 1995) e 
eventualmente eliminar dos campos de 
produção isolados virulentos a este gene 
de resistência. De qualquer forma, os 
resultados obtidos no presente estudo 
fornecem informações úteis sobre novas 
promissoras fontes (comerciais e selva-
gens) de resistência aos dois patógenos. 
Esta potencial diversidade de fatores de 
resistência para Stemphylium pode ser 
útil em futuras ações de pesquisa dentro 
de programas de melhoramento genético 
do tomateiro bem como para o manejo 
integrado da doença.
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A concentração da produção de mo-
rangos no período de safra é o principal 
fator responsável pelos baixos preços 
observados, gerando uma menor ren-
tabilidade aos produtores. Os melhores 
preços são obtidos nos meses de março 
a junho, quando a oferta do produto é 
muito pequena no Brasil (Verdial, 2004). 
A antecipação ou atraso da colheita, vi-
sando comercializar o produto na época 
de maior retorno econômico, é uma 
estratégia para aumentar a rentabilidade 
dos produtores (Ronque, 1998; Carvalho 
et al., 2005).

O crescimento da demanda, aliado à 
necessidade de produzir o ano todo, vem 
despertando o interesse por novas téc-
nicas de cultivo. Desta forma, o cultivo 
protegido se destaca como alternativa 
para solucionar tais problemas, propor-
cionando uma série de vantagens, tais 
como: proteção da cultura contra ventos, 
granizo, chuvas e geadas (Antunes et 
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RESUMO
O cultivo protegido é uma alternativa para controlar variações 

climáticas em diferentes locais e épocas de plantio, entretanto, seus 
efeitos e interações com a cultura do morangueiro ainda são pouco 
conhecidos. O objetivo desse trabalho foi avaliar a influência de três 
sistemas de cultivo (túnel alto, túnel baixo e a campo) na produtivi-
dade, massa média de frutos e no teor de sólidos solúveis dos frutos 
das cultivares de morango Dover, Camarosa, Sweet Charlie e Oso 
Grande em Guarapuava-PR. Quanto à produtividade e massa média 
de frutos, a cultivar Camarosa foi a melhor nos cultivos em túnel, 
tanto alto quanto baixo, pelo seu excelente desempenho. Os frutos da 
cultivar Sweet Charlie apresentaram o maior teor de sólidos solúveis 
nos três ambientes de cultivo. A produtividade e a massa média dos 
frutos foram significativamente superiores nos cultivos em túneis, 
alto e baixo, quando comparados ao cultivo a campo. O ambiente que 
propiciou maior acúmulo de sólidos solúveis nos frutos foi o túnel 
alto, diferindo significativamente dos demais ambientes de cultivo.

Palavras-chave: Fragaria x ananassa, túnel alto, túnel baixo.

ABSTRACT
Yield and soluble solids contents of fruits of strawberry 

cultivars in protected cultivation

Protected cultivation is an alternative to control the climatic 
effects in different places and times of planting, however, its effects 
and interactions with the strawberry crop are little known. The goal 
of this study was to evaluate the effects of three cropping systems 
(high tunnel, low tunnel and field) on yield, mean fruit mass and the 
soluble solids contents of strawberry cultivars Dover, Camarosa, 
Sweet Charlie and Oso Grande in Guarapuava. Camarosa cultivar 
presents an excellent performance regarding yield and mean fruit 
mass in high and low tunnel cultivation; hence, these cropping 
system can be indicated. Fruits of Sweet Charlie cultivar had the 
highest content of soluble solids in all the cultivation environments. 
Yield and mean fruit mass obtained from high and low tunnels were 
significantly higher than in the field. The environment high tunnel 
allowed greater accumulation of soluble solids, differing significantly 
from other evaluated environments.

Keywords: Fragaria x ananassa, high tunnel, low tunnel.
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al., 2007), controle de temperatura e 
umidade (Goto & Tivelli, 1998; Vás-
quez et al., 2005) e menor ocorrência de 
doenças fúngicas e bacterianas devido 
à redução do molhamento foliar (Pires 
et al., 1999).

As alterações do ambiente, provoca-
das pela utilização do cultivo protegido, 
estão relacionadas principalmente à 
temperatura do ar (Ronque, 1998). 
Scatolini (1996) relata maior efeito da 
cobertura plástica sobre as temperaturas 
máximas com valores de 1,2 a 4,4ºC aci-
ma das observadas externamente. Com 
relação às temperaturas mínimas do ar, 
essas tendem a ser iguais ou ligeiramen-
te superiores à observada externamente, 
sendo afetadas pelo tipo de ambiente 
protegido e manejo da ventilação du-
rante o dia (Buriol et al., 1993).

A temperatura afeta o potencial de 
florescimento do morangueiro, fato ob-
servado por Bueno et al. (2002) devido 

ao seu efeito na velocidade das reações 
bioquímicas e dos processos internos 
de transporte de seiva. Segundo Jones 
(1992), o aumento da temperatura do ar 
impulsiona o processo de transpiração e 
também altera a temperatura dos tecidos 
vegetais com conseqüência para a taxa 
dos processos metabólicos e o balanço 
entre eles.

O manejo das variáveis ambientais, 
por meio do cultivo protegido, está atre-
lado não somente ao aumento da produ-
ção, mas também à qualidade dos frutos. 
Este último pode ser medido em parte 
pelo teor de sólidos solúveis que, segun-
do Goto & Tivelli (1998), varia entre as 
cultivares e as condições ambientais. O 
teor de sólidos solúveis é característica 
de interesse, principalmente para frutos 
comercializados in natura, pois o mer-
cado consumidor prefere frutos doces 
(Conti et al., 2002).

O objetivo desse trabalho foi avaliar 
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a influência de diferentes ambientes de 
cultivo na produtividade, na massa mé-
dia e no teor de sólidos solúveis de frutos 
de quatro cultivares de morangueiro, 
cultivadas no terceiro planalto paranaen-
se, no município de Guarapuava-PR.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado no 
período de julho de 2006 a janeiro de 
2007, no Setor de Olericultura da Uni-
versidade Estadual do Centro-Oeste, 
em Guarapuava, Centro-Sul do Paraná 
(latitude: 25º23’S, longitude: 51º27’W, 
altitude média de 1.100 m, clima Cfb) 
em Latossolo Bruno Distroférrico típico 
de textura argilosa (Embrapa, 2006).

Os sistemas de cultivo adotados fo-
ram: túnel alto, túnel baixo e a campo. O 
delineamento experimental de cada um 
dos três sistemas foi de blocos casuali-
zados, com 4 repetições. A parcela apre-
sentou área útil de 2 m2 com 18 plantas 
em canteiros de 0,20 m de altura por 1,0 
m de largura cobertos com mulching, 
adotando-se o espaçamento de 0,30 x 
0,30 m, conforme recomendado por 
Groppo et al. (1997). Foram testadas 
quatro cultivares de morango, a saber: 
Dover que apresenta boa produtividade 
e fruto pequeno; Sweet Charlie que 
produz frutos grandes e adocicados; e 
Camarosa e Oso Grande que são muito 
produtivas e apresentam frutos grandes 
(Duarte Filho et al., 2007).

Os canteiros foram cobertos com 
filme de polietileno preto (mulching), 
com espessura de 30 μm. Empregou-se a 
irrigação por gotejamento, utilizando-se 
tubos gotejadores de polietileno flexível 
espaçados de 0,30 m.

A estrutura do ambiente protegido 
foi constituída de arcos de policloreto 
de vinila (PVC) cobertos com filme de 
polietileno transparente de baixa densi-
dade (PEBD), com espessura de 150 μm. 
O túnel alto apresentava as seguintes 
dimensões: 7,0 m de largura, 30,0 m de 
comprimento e altura máxima de 3,5 m; 
e o túnel baixo, na largura do canteiro, 
com comprimento de 24,0 m e altura 
máxima de 0,80 m. O experimento em 
campo aberto foi implantado utilizando 
sobre os canteiros apenas mulching de 
coloração preta.

O manejo dos túneis alto e baixo 

se constituiu basicamente da abertura 
e fechamento das laterais, assim, no 
período de inverno, com ventos fracos 
e sem chuva, as cortinas eram abertas às 
9 h e fechadas em torno das 16 h. Em 
períodos de temperaturas mais amenas, 
com alta pluviosidade e ventos intensos, 
as cortinas laterais permaneciam abai-
xadas por todo o período. No caso do 
túnel alto, as laterais eram abertas em, 
aproximadamente, 50 cm em relação 
ao nível do solo, enquanto que, o túnel 
baixo, devido à característica do próprio 
sistema, possibilitava a elevação das 
laterais em aproximadamente 70 cm.

As mudas foram obtidas a partir 
de matrizes micro propagadas in vitro 
e multiplicadas em viveiro, no Setor 
de Olericultura da Universidade. As 
mudas utilizadas no plantio foram se-
lecionadas de plantas com diâmetro de 
coroa superior a 8 mm, consideradas de 
ótimo padrão, conforme determinado 
por Ronque (1998).

O controle das plantas daninhas 
e a remoção de estolões foram feitos 
manualmente. A irrigação das plantas 
foi realizada diariamente, durante 15 
minutos. O tratamento fitossanitário foi 
realizado com pulverizações quinzenais 
de acephate e abamectin para o controle 
de pulgões e ácaros, respectivamente. 
O controle de doenças fúngicas foi 
realizado aplicando-se de forma alter-
nada iprodione e tebuconazole a cada 
15 dias.

Na adubação de plantio foram 
aplicados 600 g m-2 do formulado 
NPK 04-14-08 e 5 kg m-2 de esterco 
de curral curtido. Nas adubações de 
cobertura foram utilizadas 30 g do 
formulado (NPK) 20-00-20 por parcela 
a cada 25 dias, iniciando-se 30 dias 
após o transplante, de acordo com as 
recomendações para a cultura na região 
Centro-Sul do Paraná (Ronque, 1998). 
A partir do florescimento, a cada 20 dias 
foram aplicados via foliar ácido bórico 
e sulfato de zinco na concentração de 
1% e 2%, respectivamente. Durante o 
período de frutificação foram realizadas 
pulverizações semanais com cloreto de 
cálcio a 0,4%.

Foram avaliados os efeitos dos três 
sistemas de cultivo das quatro cultivares 
de morango sobre a massa média de fru-
tos, a produtividade e o teor de sólidos 

solúveis. Para tanto, foram amostrados 
oito frutos maduros por parcela, toma-
dos ao acaso e padronizados quanto ao 
estádio de maturação, no mês de novem-
bro de 2006 (período correspondente ao 
pico de produção da cultura na região). 
O teor de sólidos solúveis, expresso 
em graus Brix (°Brix), foi determinado 
por leitura direta em refratômetro de 
bancada, marca Optech modelo RMT, 
conforme normas analíticas do Instituto 
Adolfo Lutz (Instituto Adolfo Lutz, 
1985).

Os dados foram submetidos à aná-
lise de variância e as médias foram 
comparadas pelo teste Scott-Knott, a 
5% de probabilidade. Foi realizada a 
análise conjunta dos experimentos, con-
siderando os três ambientes de cultivo, 
conforme Gomes (1987).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A massa média de frutos das culti-
vares Camarosa, Oso Grande e Sweet 
Charlie foi maior no sistema de cultivo 
em túnel alto, diferindo significati-
vamente em relação aos sistemas de 
cultivo túnel baixo e campo, que por sua 
vez, não apresentaram diferença entre 
si. Contudo, esse aumento de massa 
média não se traduziu em incremento 
da produtividade em relação ao túnel 
baixo (Tabela 1), fato este explicado 
pelo manejo empregado na abertura da 
lateral do túnel alto, que, possivelmente, 
devido à menor aeração e ventilação, 
reduziu a polinização do moranguei-
ro, porém os que se desenvolveram, 
presumivelmente, drenaram maiores 
quantidades de fotoassimilados, re-
sultando em frutos com maior massa 
média. Este fato é corroborado por 
diversos trabalhos sobre polinização 
do morangueiro em ambiente prote-
gido (Godoy, 1998; Malagodi-Braga 
& Kleinert, 2000; Nogueira-Couto, 
2000), onde os autores registram que 
o morangueiro nesse tipo de ambiente 
sofre prejuízos na polinização devido 
à ausência de agentes polinizadores, 
principalmente artrópodes, resultando 
em menor número de flores visitadas e 
polinizadas, imperfeita fertilização do 
óvulo, apresentando deformações nos 
frutos e redução de produtividade. Outro 
aspecto que deve ser considerado é que, 
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no cultivo do morango em ambiente 
protegido, em função da manutenção das 
temperaturas mais elevadas por maiores 
períodos, ocorre maior desenvolvimento 
vegetativo. Quando o cultivo é feito em 
espaços mais adensados, pode resultar 
em redução na produção de frutos, haja 
vista a competição por fotoassimilados, 
principalmente pelas folhas sombrea-
das, que apresentam baixa fotossíntese 
líquida em função da elevada respiração 
e fotorrespiração que ocorre neste tipo 
de ambiente (Taiz & Zeiger, 2004; Ker-
bauy, 2004).

A cultivar Dover não sofreu influên-
cia do sistema de cultivo quanto à massa 
média de frutos, entretanto, foi a única 
cultivar que apresentou, no sistema de 
cultivo em túnel alto, produtividade 
superior ao túnel baixo. Essa superiori-
dade pode ser devido, em parte, à menor 
dependência de agentes polinizadores 
em ambiente protegido (Antunes et al., 
2007), não sendo possível observar, 
nesse caso, o efeito negativo da falta 

de polinizadores que ocorre no túnel 
alto, como foi constatado nas demais 
cultivares. A cultivar Dover é caracteri-
zada morfologicamente por apresentar 
arquitetura de dossel ereta e compacta 
(Shaw, 2004), permitindo, portanto, 
uma melhor resposta fisiológica sob 
alta densidade e temperatura. Conside-
rando a média das quatro cultivares em 
cada ambiente, o cultivo em túnel alto 
proporcionou a maior massa média de 
frutos, com 13,71 g fruto-1.

A superioridade do túnel alto em re-
lação ao túnel baixo, sobre a massa mé-
dia de frutos, pode estar relacionada às 
variações de temperatura no interior dos 
dois ambientes e também pelo menor 
número de frutos produzidos, haja vista 
a menor circulação de polinizadores no 
túnel baixo. De acordo com Frisina & 
Escobedo (1999), ocorre um gradiente 
de temperatura no interior do túnel alto, 
variando, durante o dia, de um mínimo, 
próximo ao solo, até um máximo, con-
tíguo ao teto. Desta forma, o túnel alto 

apresenta maior relação volume/área e, 
assim, maior volume de ar a ser aque-
cido, tanto a elevação como a redução 
da temperatura deste ambiente ocorre 
de forma gradativa. Essas condições, 
possivelmente, beneficiaram o moran-
gueiro, com temperaturas moderadas no 
período diurno e pequena elevação das 
temperaturas mínimas noturnas (Buriol 
et al., 1993).

Comparando as diferentes cultivares 
entre si, em cada ambiente de cultivo, foi 
possível observar que as cultivares Ca-
marosa e Oso Grande apresentaram, via 
de regra, massa média de frutos superior 
às cultivares Dover e Sweet Charlie 
(Tabela 1), confirmando as descrições 
literárias em relação a essas cultivares 
(Duarte Filho et al., 2007). Este fato é 
confirmado observando-se a resposta 
de cada cultivar nos três ambientes de 
cultivo conjuntamente (Tabela 2), onde 
as duas apresentaram a maior massa 
média de frutos não diferindo entre si 
significativamente.

Tabela 1. Massa média, produtividade média e teor de sólidos solúveis de frutos de quatro cultivares de morango em três ambientes de 
cultivo (mean fruit mass, yield and levels of soluble solids in fruits of four strawberry cultivars in three cultivation environments). Guara-
puava, UNICENTRO, 2007.

Fatores avaliados Ambientes de cultivo
Cultivares

Dover Sweet Charlie Camarosa Oso Grande

Massa média de frutos (g)
Túnel alto 9,84 aC* 12,57 aB 16,53 aA 16,09 aA
Túnel baixo 9,77 aC 9,80 bC 14,20 bA 12,48 bB
Campo 9,09 aB 8,45 bB 12,79 bA 12,19 bA

Produtividade média (t ha-1)
Túnel alto 44,14 aB 52,22 aA 56,74 aA 54,94 aA
Túnel baixo 36,98 bC 45,70 aB 56,62 aA 53,16 aA
Campo 32,85 bB 32,67 bB 28,46 bB 43,01 bA

Valores médios de sólidos 
solúveis (°Brix)

Túnel Alto 6,45 aB 7,80 aA 6,75 aB 6,90 aB
Túnel Baixo 5,93 aA 7,13 aA 6,27 aA 5,70 bA
Campo 5,87 aB 7,43 aA 4,43 bC 4,80 bC

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p=0,05) 
(means followed by the same small letter in the columns and capital letter in the rows did not differ from each other through the, Scott-
Knott’s teste, p=0,05).

Tabela 2. Desempenho médio das quatro cultivares de morango e influência dos ambientes de cultivo na produtividade, massa média e teor 
de sólidos solúveis (mean performance of four strawberry cultivars and influence of cultivation environments in yield, mean fruit mass and 
soluble solids content). Guarapuava, UNICENTRO, 2007. 

Cultivares Ambientes
Dover Sweet Charlie Camarosa Oso Grande Túnel alto Túnel baixo Campo

Massa média (g/fruto) 9,60 c 10,50 b 14,71 a 13,84 a 13,71 a 11,56 b 10,63 c
Produtividade (t ha-1) 38,61 c 44,40 b 48,22 a 50,81 a 52,01 a 48,12 a 34,25 b
Sólidos solúveis (0Brix) 6,12 b 7,50 a 5,91 b 5,88 b 6,96 a 6,26 b 5,63 c
Médias seguidas pelas mesmas letras nas linhas não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p=0,05) (means followed by the same letter 
in the line, did not differ from each other through the Scott-Knott’s test, p=0,05).
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Quanto à produtividade, o túnel 
alto não diferiu do túnel baixo, porém, 
ambas foram significativamente supe-
riores à obtida no campo aberto, com 
produção de 52,01 t ha-1 e 48,12 t ha-1, 
respectivamente (Tabela 2). De acordo 
com Reisser et al. (2004) a tecnologia de 
cultivo em ambiente protegido aplicada 
de forma correta, permite, normalmente 
alcançar elevadas produtividades. Com-
parando os sistemas de cultivo em túnel, 
Lisboa (2000) aponta desvantagens do 
sistema túnel alto, pois o mesmo requer 
investimento inicial relativamente alto e 
não tem apresentado aumento de produ-
ção que compense tal investimento. No 
entanto, esse tipo de estrutura permite 
que nos dias chuvosos atividades de 
manejo e colheita possam ser realizadas 
normalmente.

A cultivar Dover apresentou o me-
nor potencial produtivo no sistema de 
cultivo em túnel alto, mesmo apresen-
tando vantagens quanto à polinização, 
como discutido anteriormente. Já no 
cultivo a campo, a cultivar Oso Grande 
apresentou a maior produtividade, com 
incremento de produção de 30,93%, 
31,65% e 51,12% em relação às culti-
vares Dover, Sweet Charlie e Camarosa, 
respectivamente (Tabela 1).

A cultivar Sweet Charlie apresentou 
os maiores teores de sólidos solúveis nos 
cultivos em túnel alto e campo, sendo 
que neste último, as cultivares Camarosa 
e Oso Grande apresentaram os menores 
teores. No ambiente túnel baixo não foi 
observada diferença significativa entre 
as cultivares, embora a cultivar Sweet 
Charlie tenha apresentado o maior valor 
absoluto para essa característica. Obser-
vou-se que as cultivares Oso Grande e 
Camarosa sofreram influência do cultivo 
protegido com elevação dos sólidos 
solúveis em relação ao cultivo a campo. 
Entretanto, a cultivar Oso Grande não 
apresentou diferença significativa no 
teor de sólidos solúveis nos frutos pro-
venientes dos cultivos em túnel baixo e 
campo (Tabela 1).

Considerando apenas o ambiente de 
cultivo, o túnel alto foi o que apresentou 
a maior influência no aumento dos teores 
de sólidos solúveis, seguido pelo cultivo 
em túnel baixo e a campo, todos diferin-
do significativamente entre si (Tabela 1). 
Essa superioridade observada nos frutos 
obtidos em túnel alto se deve, presu-

mivelmente, às maiores temperaturas 
propiciadas pelo sistema, que, conforme 
descrito por Scott & Lawrence (1975), 
influenciam na qualidade do fruto em 
função da maior síntese de compostos 
secundários, além de permitir que a 
planta acumule maiores concentrações 
de açúcares solúveis. Conforme Morgan 
(1999), além das condições ambientais, 
o valor de sólidos solúveis também 
é afetado por aspectos nutricionais e 
varietais. Este fato foi observado na cul-
tivar Sweet Charlie, a qual apresentou o 
maior valor de sólidos solúveis (Tabela 
2), confirmando a descrição de Duarte 
Filho et al. (2007) que consideram esta 
cultivar de sabor adocicado.

De maneira geral o ambiente prote-
gido proporciona melhores condições 
ao desenvolvimento e à sanidade das 
plantas, pois as condições climáticas 
proporcionadas por esse ambiente per-
mitem maior expressão das atividades 
fisiológicas, por meio de uma maior 
fotossíntese líquida e, conseqüentemen-
te maior acúmulo de carboidratos, que 
resultam no incremento de massa seca 
e açúcares redutores e não redutores 
(Taiz & Zeiger, 2004; Kerbauy, 2004), 
compostos que em altas concentrações 
melhoram as características físico-quí-
micas dos frutos (Chitarra & Chitarra, 
2005).

A menor produtividade, massa média 
e teor de sólidos solúveis observados no 
cultivo a campo estão, principalmente, 
relacionados ao molhamento da parte 
aérea, que além de contribuir para o 
desenvolvimento de doenças fúngicas e 
bacterianas, propicia a lavagem do pólen 
das inflorescências, reduzindo a taxa de 
fertilidade (Duarte Filho et al., 2007).

Por meio dos resultados obtidos para 
produtividade e massa média de frutos, 
constatou-se que a cultivar Camarosa 
apresentou excelente desempenho, tanto 
em túnel baixo, quanto em túnel alto. 
Para cultivo a campo, Oso Grande foi a 
cultivar que apresentou melhor desem-
penho. Quanto ao acúmulo de sólidos 
solúveis, a cultivar de maior destaque 
foi Sweet Charlie, nos três ambientes 
de cultivo avaliados.
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Em 2006 a produção total de horta-
liças foi de 17,26 milhões de tone-

ladas, ocupando uma área cultivada de 
785,2 mil ha, de acordo com Camargo 
Filho & Camargo (2008). Do valor 
total da produção estimado em R$ 11,4 
milhões, apenas seis hortaliças (toma-
te, batata, melancia, cebola, cenoura 
e batata-doce) respondem por mais de 
64% do volume total produzido, com a 
cultura do tomate ocupando a segunda 
posição (IBGE, 2008).

As hortaliças são produzidas no 
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RESUMO
Para verificar qual a interferência da variabilidade das estima-

tivas dos valores usados para determinação do tamanho de parcela 
com simulações de diferentes números de plantas por parcela e 
agrupamentos de colheitas, realizou-se um trabalho com três expe-
rimentos de tomate no Departamento de Fitotecnia da UFSM. Em 
dois experimentos foram utilizados túneis plásticos, com irrigação 
por gotejamento, camalhões com mulching preto de PEDB, três 
linhas de cultivo, 24 plantas por linha, espaçamento entre plantas 
0,8 m e entre filas 1,2 m e uma estufa plástica no terceiro, essa com 
dimensões de 24 m de comprimento por 10 m de largura em oito 
linhas de cultivo. Todos os tratos culturais foram realizados com base 
na recomendação para a cultura (Filgueira, 2000), sendo aplicados 
concomitantemente nos três experimentos. A seqüência de duas, três 
e quatro plantas na linha de cultivo formou as parcelas de duas, três 
e quatro unidades básicas de tamanho. Foram realizadas análises 
considerando-se apenas colheitas individuais e colheitas agrupadas. 
Foram estimados a variância, o coeficiente de variação e o índice de 
informação relativa. Aplicou-se o teste de Bartlett entre as variâncias 
das colheitas individuais e agrupadas em cada tamanho de parcela 
simulado para verificar sua homogeneidade. As variâncias, entre as 
colheitas agrupadas, são homogêneas a partir do agrupamento de seis 
colheitas. Há acréscimos nas estimativas da variância da fitomassa 
de frutos com o aumento do tamanho da parcela e/ou o número de 
colheitas agrupadas. Parcelas de quatro plantas na linha de cultivo, 
combinados com agrupamento de seis em seis colheitas reduzem a 
variabilidade.

Palavras-chave: Lycopersicum esculentum L., precisão experimen-
tal, olericultura, ambiente protegido, tamanho de parcela.

ABSTRACT
Grouping in tomato harvests and estimates of the plot size in 

protected environment

The variability interference was verified on the estimates of 
the values used to determine the plot size with simulations of 
different numbers of plants per plot and groupings of harvests. Three 
experiments were performed with the tomato crop in the winter/
spring of 2007, accomplished in Santa Maria, Rio Grande do Sul 
State, Brazil. In two of the experiments we used a plastic tunnel, with 
drip irrigation, black mulching of PEDB, three lines with 24 plants 
per row, spacing between plants of 0.8 m and between rows of 1.2 
m and a plastic greenhouse in the third experiment, 24 m long and 
10 m wide in eight cultivation rows. Cultural practices were carried 
out as recommended for the culture, being applied concurrently in all 
experiments. The sequence of two, three and four plants in the crop 
line formed the plots of two, three and four UB of size. Analyses were 
accomplished considering only individual and combined harvests. 
For each one of the three experiments, the estimates of the variance, 
the variation coefficient and the index relative information had been 
obtained. The Bartlett test was applied among the variances of the 
individual and combined harvests in each size of simulated plot to 
verify the homogeneity among the variances. The variances, among 
the grouped harvests were homogeneous, considering the grouping 
of six harvests. There were some increases in the estimates of the 
average and in the variance of the fitomass of fruits when the size of 
the plot and/or the number of grouped harvests was increased. The 
arrangement of four plants in the cultivation rows, combined with 
grouping of six in six crops reduce the variability.

Keywords: Lycopersicum esculentum L., experimental precision, 
horticulture, protected environment, plot size.
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Brasil, predominantemente, pelo sis-
tema de cultivo convencional, mas, 
nos últimos anos, tem se verificado um 
significativo crescimento de cultivos em 
ambiente protegido, principalmente pela 
maximização da produção, obtenção de 
produtos de alta qualidade, maior pre-
cocidade, melhor controle de pragas e 
doenças e economia da água de irrigação 
(Cermeño, 1990). Este sistema, também 
permitiu o cultivo com hortaliças fora da 
época preferencial e em lugares onde as 
condições locais são limitantes (Lorentz 

et al., 2004), influenciando diretamente 
a produção de hortaliças no país que 
nos últimos dez anos, segundo IBGE 
(2008), aumentou 33% enquanto a área 
foi reduzida em 5% e a produtividade 
incrementada em 38%.

No planejamento experimental as 
definições do tamanho e forma de par-
cela, número de repetições, tamanho da 
amostra, delineamento experimental, 
entre outras características, são direta-
mente influenciadas pela variabilidade 
inerente ao experimento (Steel et al., 
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1997; Storck et al., 2006). Esta variabi-
lidade, conforme Storck et al. (2006), 
também interfere no momento da análise 
estatística dos resultados, inflacionan-
do a estimativa do erro experimental, 
levando o pesquisador a interpretações 
e conclusões com baixa precisão expe-
rimental e confiabilidade.

Em cultivos de olerícolas em am-
biente protegido, como estufas e túneis 
plásticos, fatores como a proximidade 
das linhas de cultivo com as laterais da 
estufa, a presença ou ausência de frutos 
aptos a serem colhidos em determinada 
colheita, as múltiplas colheitas reali-
zadas para algumas culturas, o manejo 
cultural mais intensivo são, conforme 
Lorentz et al. (2005) e Lúcio et al. 
(2008), algumas fontes de variabilidade 
naquele sistema de cultivo que devem 
ser controlados durante a execução de 
experimentos nessas condições, evitan-
do assim inflacionar a variabilidade já 
existente nessas condições de cultivo.

Trabalhando no sentido de iden-
tificar as interferências das fontes de 
variabilidade, presentes no sistema de 
cultivo em ambiente protegido, sob as 
diversas estimativas no planejamento de 
experimentos, autores como Lopes et al. 
(1998), Marodin et al. (2000), Souza et 
al. (2002), Mello et al. (2004), Lúcio et 
al. (2004), Lorentz et al. (2005), Lúcio 
et al. (2006), Feijó et al. (2008), Lúcio 
et al. (2008) e Carpes et al. (2008) apon-
taram que existe variabilidade signifi-
cativa entre as linhas de cultivo e entre 
colheitas realizadas, independente da 
cultura olerícola avaliada, e que essa va-
riabilidade altera de forma significativa 
as estimativas dos tamanhos de amostra, 
tipo de amostragem, tamanho e forma 
de parcela, delineamento experimental 
e número de colheitas suficientes para 
melhor discriminação entre os tratamen-
tos estudados.

Com essas características inerentes 
ao sistema de cultivo de olerícolas em 
ambiente protegido, há então a neces-
sidade de caracterizar a fonte de varia-
bilidade mais proeminente e planejar o 
experimento de tal forma a mantê-la sob 
controle. Como várias culturas oleríco-
las, como no caso do tomate, os frutos 
são colhidos em diferentes períodos, 
algumas plantas podem não apresentar 
frutos aptos a serem colhidos, ficando 

assim com uma produção nula naquele 
momento específico. Essa produção nula 
gera a presença, dentro do banco de da-
dos, de várias observações com valores 
nulos, inflacionando a variabilidade já 
existente no experimento. Uma das hi-
póteses para minimizar os efeitos desse 
problema é trabalhar com parcelas com 
um número maior de plantas e/ou agru-
par colheitas sucessivas, favorecendo a 
redução de parcelas com valores nulos 
de produção em colheitas específicas e, 
desta forma, reduzindo a variabilidade 
entre linhas de cultivo, entre parcelas 
dentro da mesma linha e entre colheitas 
realizadas.

O presente trabalho teve como 
objetivo estudar a variabilidade das 
estimativas usadas para determinar o 
tamanho de parcela com simulações 
de diferentes números de plantas por 
parcela e agrupamentos de colheitas em 
cultivo protegido.

MATERIAL E MÉTODOS 

Os experimentos com a cultura do 
tomate híbrido Empire foram conduzi-
dos na estação inverno/primavera (I/P) 
de 2007, no Departamento de Fitotecnia 
da Universidade Federal de Santa Maria, 
com latitude: 29°43 ‘S, longitude: 53°43 
‘W e altitude 95 m, sendo o clima clas-
sificado como Cfa (subtropical úmido 
sem estação seca definida e com verões 
quentes) e o solo classificado como 
Argissolo Vermelho distrófico arênico 
(Embrapa, 1999).

Dois experimentos foram realizados 
em túneis plásticos com dimensões de 
3,5 m de altura na parte central, 25 m de 
comprimento por 4 m de largura, com 
área útil de 19,2 m de comprimento e 
3,6 m de largura, coberto com filme de 
Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) 
de 200 micras, utilizando irrigação por 
gotejamento, camalhões com mulching 
preto de PEDB de 35 micras de espes-
sura com 0,15 m de altura e 0,4 m de 
largura, três linhas de cultivo, 24 plantas 
por linha, espaçamento entre plantas de 
0,8 m e entre linhas de cultivo 1,2 m. As 
unidades básicas (UB) foram compos-
tas por uma planta as quais resultaram 
em 24 UB linha-1. Foi utilizada estufa 
plástica no terceiro experimento, com 
dimensões de 24 m de comprimento por 

10 m de largura com área útil de 9,6 m de 
largura e 19,2 m de comprimento, com 
pé-direito de 2 m e de 3,5 m na parte 
central. Toda a cobertura da estufa, bem 
como as cortinas móveis das laterais 
e das portas, consistiram em filme de 
polietileno de baixa densidade (PEBD), 
com espessura de 100 micras e aditivo 
anti-UV. Nas duas extremidades Norte e 
Sul, localizavam-se as portas, cada uma 
com dimensão de 2,0 x 2,0 m. A unidade 
básica (UB) foi composta por uma plan-
ta e resultou em 24 unidades básicas, em 
cada uma das oito fileiras com o mesmo 
espaçamento dos túneis.

As plantas foram transplantadas 
quando as mudas apresentaram quatro 
folhas definitivas ou 10 cm de esta-
tura. Todos os tratos culturais foram 
realizados com base na recomendação 
para a cultura (Filgueira, 2000), sendo 
aplicados concomitantemente nos três 
experimentos. Os frutos de tomate foram 
colhidos quando surgiu pigmentação di-
ferenciada vermelha e foram colocados 
em sacos de papel e identificados, para 
posterior determinação da fitomassa 
fresca dos frutos, usando uma balança 
digital com precisão de um grama.

Cada planta foi considerada como 
uma unidade básica (UB). A seqüência 
de duas, três e quatro plantas na linha 
formou as parcelas de duas, três e quatro 
UB de tamanho (X). O número de repe-
tições de cada tamanho de parcela (X) 
ficou limitado N/X, sendo N o número 
total de plantas do experimento. Nos 
experimentos instalados nos túneis, 
as culturas foram compostas por 72 
plantas, nesse caso, 72 unidades básicas 
(UB), (N= 72 o número total de plantas 
dos experimentos). Dessa forma, para 
X= 1, 2, 3 e 4, o número de parcelas 
foi, respectivamente, de 72, 36, 24 e 
18 parcelas. Já o experimento realizado 
na estufa foi composto por 192 plantas, 
nesse caso 192 UB, formando para X= 
1, 2, 3 e 4, 192, 96, 64 e 48 parcelas, 
respectivamente.

Foram realizadas análises conside-
rando apenas as colheitas individuais 
e também as colheitas acumuladas, em 
cada caso simulado. Para tanto os gru-
pos formados seguiram a seqüência da 
divisão das colheitas obtidas pelos seus 
múltiplos nos diferentes experimentos. 
Assim, as múltiplas colheitas sucessi-
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vas foram agrupadas: a) agrupamento 
duas a duas (1ª+2ª; 3ª+4ª; ...; 11ª+12ª); 
b) agrupamento três a três (1ª+2ª+3ª; 
4ª+5ª+6ª; ...; 10ª+11ª+12ª); c) agrupa-
mento quatro a quatro (1ª+2ª+3ª+4ª; 
...; 9ª+10ª+11ª+12ª) e d) agrupamen-
to seis a seis (1ª+2ª+3ª+4ª+5ª+6ª; 
7ª+8ª+9ª+10ª+11ª+12ª).

Para cada uma das colheitas indivi-
duais, colheitas agrupadas e tamanhos 
de parcelas foram estimadas M(x) = mé-
dia das parcelas com X UB de tamanho, 
V(x) = variância entre as parcelas de X 
unidades básicas de tamanho, V1= va-
riância entre as parcelas de uma unidade 
básica de tamanho, VU (X) = V(x) /X2 
variância por UB entre as parcelas de X 
UB, VR (X) = V(x) / X, variância redu-
zida e CV(x) = coeficiente de variação 
entre as parcelas de X unidades básicas 
de tamanho. A partir dessas estimativas, 
foi calculado o índice de informação 
relativa (IR), pelo método da máxima 
informação relativa, atribuindo 100% às 
parcelas cujo tamanho fosse igual a uma 
UB. Para os demais tamanhos de parcela 
simulados, as IR foram obtidas pela ex-
pressão IR(x)= 100*V1/VR(x) (Keller, 
1949). Este método objetiva extrair a 
maior quantidade de informação numa 
unidade de área assim como avaliar a 
melhor forma para uma parcela de deter-
minado tamanho. Ocorre o decréscimo 
da IR com o aumento do tamanho, sendo 
o tamanho ideal para determinado expe-
rimento aquele a partir do qual há uma 
estabilidade nos decréscimos.

Em cada experimento realizado 
aplicou-se o teste de Bartlett (Steel 
et al., 1997), entre as variâncias das 
colheitas individuais e agrupadas em 
cada tamanho de parcela simulado, 
para verificar a homogeneidade entre 
as variâncias dentro de cada colheita 
em diferentes tamanhos de parcela. Em 
todas as análises estatísticas foi adotado 
5% de probabilidade de erro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A frequência média entre as co-
lheitas foi de 3,5 dias, totalizando um 
período de 42 dias de colheita. Nesse 
sentido Cargnelutti Filho et al. (2004), 
estudando a repetibilidade da produção 
de genótipos de tomateiro, orientam 
que sejam colhidos no mínimo sete 

vezes para que se possa obter uma boa 
discriminação da produção. No entan-
to, Lopes et al. (1998), avaliando o 
comportamento do percentual de frutos 
colhidos de tomate em cada colheita e 
sua influência nos valores do teste de 
Tukey, recomenda que se utilize apenas 
o terço inicial de colheitas. O percentual 
médio de plantas colhidas na estufa e 
nos túneis 1 e 2 foi de 70,66, 63,08 e 
63,43%, respectivamente.

Com o aumento do número de 
plantas por parcela e o agrupamento de 
colheitas, foram verificados acréscimos 
nos valores de variâncias (Tabela 1). 
Esse comportamento deve-se ao fato de 
estas combinações apresentarem valores 
de médias consideravelmente superiores 
aos de colheitas individuais ou de uma 
planta por parcela. No início do ciclo de 
produção as estimativas das variâncias 
foram menores e, com o passar das 
colheitas realizadas, foram verificados 
acréscimos naquelas, principalmente 
a partir da quinta colheita, chegando a 
um máximo na sétima e oitava colheitas 
para estufas e túneis, respectivamente, 
estando relacionado ao fato de ser nessas 
colheitas que se concentram os maiores 
valores médios de produção da cultura. 
Estes resultados concordam com Fayad 
et al. (2001) que estudando a produção 
e a classificação de tomate em cultivo 
protegido, mostraram que na metade 
e na parte final do ciclo de cultivo 
concentram-se as maiores produções 
de frutos.

A partir da oitava colheita houve um 
decréscimo nas estimativas da variân-
cia, explicado pelo fato das colheitas 
apresentarem redução da produção, 
com a proximidade do final do ciclo. 
Assim a diferença entre as produções 
das unidades básicas reduz, influen-
ciando diretamente as estimativas das 
variâncias. Ao final do ciclo produtivo 
a variabilidade aumenta novamente em 
decorrência dos aspectos fisiológicos 
das plantas, pois estas passam para o 
estado de senescência.

A partir das estimativas das va-
riâncias reduzidas a uma unidade bási-
ca entre parcelas de diferentes tamanhos, 
Vallejo & Mendonza (1992) aplicaram 
sucessivos testes de homogeneidade de 
variâncias até encontrarem um grupo de 
tamanhos de parcela tal que não apre-

sentasse heterogeneidade das variâncias, 
sendo escolhido o menor tamanho desse 
grupo. Desta forma o agrupamento de 
seis colheitas para tamanhos de parcela 
iguais ou maiores a duas plantas foi 
a simulação que apresentou o melhor 
resultado.

Independentemente do tamanho de 
parcela, com a evolução das colheitas, 
ocorreu decréscimo do coeficiente de 
variação (Tabela 2), resultando em 
ganho de precisão experimental. Isto 
acontece porque o aumento do valor 
do desvio padrão nas colheitas se dá 
em uma taxa inferior ao incremento da 
média. Assim, observa-se redução na 
magnitude deste indicador de precisão, 
devido principalmente ao preenchimen-
to das lacunas formadas pelas plantas 
não colhidas (produção nula na colhei-
ta), o que resultou no aumento da média. 
Esse aumento da média nas colheitas 
também é intimamente relacionado com 
o número de plantas colhidas.

Entretanto o coeficiente de variação 
decresceu quando se acumulou a pri-
meira colheita com a segunda, porém 
em taxas menores com o acúmulo das 
colheitas subseqüentes. Essa redução 
ocorreu, principalmente, devido ao au-
mento da média propiciada pelas plantas 
que antes não haviam sido colhidas, re-
duzindo assim as produções nulas. Essa 
constatação indica que os experimentos 
devem conter polo menos três colheitas 
durante o período produtivo.

Os valores de CV na fase inicial de 
colheitas maiores concordam com Lana 
et al. (1953), que obtiveram valores 
maiores de variabilidade nas colheitas 
iniciais. Cargnelutti Filho et al. (2004) 
encontraram valores de CV maiores no 
início e final das colheitas de tomate, 
atribuídos ao fato de, nestes estágios de 
desenvolvimento, o início e o término 
na emissão de frutos não serem unifor-
mes, e, por conseqüência, alternarem 
as produções. Ainda segundo esses 
autores, são as colheitas intermediárias 
que apresentam picos de produção em 
qualidade e quantidade, e os dados de 
CV são mais baixos, resultando em uma 
maior precisão experimental.

Os túneis mostraram um CV maior 
em relação à estufa nas colheitas indivi-
duais nos diferentes tamanhos de parcela 
(Tabela 2). A medida em que se aumen-
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Tabela 1.Variâncias da fitomassa de frutos (g2x103) entre colheitas e entre os tamanhos de parcela simulados para tomate cultivado em 
ambiente protegido (variance of fruits fitomass (g2x103) among crops and the plot sizes simulated in the same crop, for tomato cultivated 
in greenhouse). Santa Maria, UFSM, 2007.

 
Tamanho de parcelas (nº de plantas)

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Estufa Túnel 1 Túnel 2

Colheitas individuais

1 17,6
HT

35,9
HT

55,8
HT

85,3
HT

20,8
HT

35,0
HT

58,1
HT

62,8
HT

17,2
HT

33,7
HT

53,8
HT

74,5
HT

2 26,3 61,3 117,5 172,5 11,2 27,6 42,2 61,5 23,1 57,7 93,7 150,3
3 70,8 148,4 267,4 347,1 37,7 105,4 249,9 303,4 79,7 200,4 355,6 452,8
4 76,0 176,4 251,4 343,8 40,5 72,4 85,1 229,7 76,2 185,4 284,7 415,8
5 139,5 320,9 505,4 852,4 76,2 167,8 236,1 305,3 137,5 354,0 618,1 1025,6
6 95,4 180,6 287,2 343,8 136,6 324,0 434,8 597,1 137,9 307,7 505,5 622,5
7 115,2 268,5 519,4 712,6 164,5 408,1 783,4 585,0 145,4 332,0 613,6 776,9
8 76,8 205,5 373,3 580,5 262,7 451,4 737,6 706,2 170,8 444,8 834,2 1307,9
9 20,5 49,5 81,6 116,2 121,2 368,6 696,2 1258,5 76,5 240,1 466,2 822,7
10 30,7 63,4 116,0 175,4 110,9 291,5 431,9 595,6 70,9 180,9 328,6 447,0
11 38,2 79,3 149,0 194,5 46,5 87,3 140,8 195,1 40,6 83,8 154,3 203,9
12 49,1 116,2 194,1 330,8 181,1 364,9 378,1 579,6 117,3 298,2 515,2 851,3
Média 63,0 142,2 243,2 354,6 100,8 225,3 356,2 456,6 50,4 127,0 234,5 374,3
CV(%) 62,6 64,3 64,3 68,4 75,7 70,1 75,2 73,9 55,3 56,0 58,3 62,8
Colheitas agrupadas duas a duas

1 e 2 51,0
HT

121,3
HT

198,8
HT

307,8
HT

31,8
HT

56,6
HT

84,0
HT

107,2
HT

30,0
HT

70,9
HT

84,1
HT

142,5
HT

3 e 4 138,7 315,1 537,2 620,7 76,9 157,8 284,5 379,6 284,1 720,4 1609,3 1814,2
5 e 6 229,8 494,8 770,4 1176,1 241,5 686,7 750,3 1348,3 355,7 914,9 1653,8 2155,7
7 e 8 275,7 724,9 1383,1 2260,9 385,1 688,2 829,5 1129,0 327,5 731,3 986,2 1948,6
9 e 10 50,6 114,7 203,4 291,6 280,8 851,2 1516,6 2507,1 188,9 479,6 818,9 909,3
11 e 12 103,1 236,0 412,2 670,0 241,4 527,5 574,0 990,5 201,1 519,1 1053,6 1311,5
Média 141,5 334,5 584,2 887,8 209,6 494,7 673,1 1076,9 119,0 292,4 577,3 757,8
CV(%) 66,1 71,0 76,5 84,0 63,0 64,4 74,3 78,3 51,5 51,1 55,8 54,9
Colheitas agrupadas três a três

1 a 3 121,3
HT

264,3
HT

453,7
HT

684,0
HT

74,0
HT

146,1
HT

284,2
HT

277,2
HT

173,5
HT

419,5
HT

992,1
HT

1242,1
HM

4 a 6 289,2 693,1 1024,6 1842,7 293,5 784,2 796,2 1641,3 437,9 1228,4 2329,0 2532,6
7 a 9 268,9 730,8 1374,7 2215,3 543,9 1111,3 1611,4 2505,4 364,0 761,0 1142,1 1885,8
10 a 12 133,1 279,3 511,7 774,1 340,4 742,6 1033,5 1103,5 306,1 680,2 1349,2 1709,7
Média 203,1 491,9 841,2 1379,0 312,9 696,1 931,3 1381,8 111,8 337,2 602,0 534,2
CV(%) 43,4 51,8 52,1 55,6 61,6 57,8 59,1 67,7 34,9 43,7 41,4 29,0
Colheitas agrupadas quatro a quatro

1 a 4 177,7
HT

453,9
HT

819,7
HT

1100,9
HT

113,6
HT

214,1
HT

359,5
HT

466,6
HT

328,5
HT

827,7
HT

1937,8
HM

2404,1
HT

5 a 8 426,0 1044,8 1787,0 2964,3 699,3 1463,8 1257,4 2192,9 636,0 1547,8 2775,5 4274,9
9 a 12 156,3 335,7 605,9 878,3 489,3 1219,0 1997,7 2515,6 339,7 711,4 1501,5 1685,5
Média 253,3 611,5 1070,9 1647,8 434,1 965,6 1204,9 1725,0 174,4 453,1 647,5 1336,8
CV(%) 59,2 62,1 58,8 69,5 68,4 68,6 68,1 63,9 40,1 44,0 31,3 47,9
Colheitas agrupadas seis a seis

1 a 6 394,0
HM

965,1
HM

1613,1
HM

2782,0
HM

425,9
HT

1160,5
HM

1347,2
HT

2625,5
HM

687,5
HM

1833,9
HM

3878,4
HM

4591,5
HM

7 a 12 462,3 1281,3 2505,4 3665,4 978,4 2004,7 3227,4 4012,7 602,5 1386,9 2280,1 2875,9
Média 428,1 1123,2 2059,2 3223,7 702,2 1582,6 2287,3 3319,1 60,1 316,1 1130,2 1213,1
CV(%) 11,3 19,9 30,6 19,4 55,6 37,7 58,1 29,6 9,3 19,6 36,7 32,5

*HM: Variâncias homogêneas entre colheitas; (homogeneous variances among crops); HT: Variâncias heterogêneas entre colheitas pelo teste 
de Bartlett em nível de 5% de probabilidade de erro (heterogeneous variances among crops or the Bartlett test to 5% of error probability).
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Tabela 2. Coeficiente de variação (%) da fitomassa de frutos entre colheitas e entre os tamanhos de parcela simulados na mesma colheita, 
para tomate cultivado em ambiente protegido (coefficient of variation (%) of the fruits fitomass among crops and among simulated plot 
sizes in the same crop, for tomato cultivated in greenhouse) Santa Maria, UFSM, 2007.

Tamanho de parcelas (nº de plantas)
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Estufa Túnel 1 Túnel 2
Colheitas individuais
1 137,4 98,1 81,6 75,6 182,5 118,5 101,8 79,3 159,3 111,5 94,0 82,9
2 140,7 107,3 99,0 90,0 215,1 168,7 139,1 126,0 169,9 134,3 114,1 108,4
3 117,2 84,9 75,9 64,9 214,6 179,5 184,3 152,3 143,3 113,6 100,9 85,4
4 86,6 65,9 52,5 46,0 154,9 103,6 74,9 92,3 106,4 83,0 68,6 62,2
5 62,3 47,3 39,5 38,5 114,3 84,8 67,1 57,2 74,3 59,7 52,5 50,8
6 72,0 49,6 41,7 34,2 87,8 67,6 52,2 45,9 77,8 58,3 49,8 41,5
7 95,8 73,1 67,8 59,6 77,7 61,2 56,5 36,6 89,1 67,3 61,0 51,5
8 85,9 70,2 63,1 59,0 64,7 42,4 36,1 26,5 84,0 67,7 61,9 58,1
9 145,5 113,0 96,7 86,6 74,9 65,3 59,8 60,3 136,5 120,9 112,3 111,9
10 95,4 68,6 61,9 57,1 75,4 61,1 49,6 43,7 102,3 81,7 73,4 64,2
11 88,1 63,5 58,0 49,7 89,0 61,0 51,6 45,6 91,3 65,5 59,3 51,1
12 62,2 47,8 41,2 40,3 60,8 43,2 29,3 27,2 69,6 55,5 48,6 46,9
Média 99,1 74,1 64,9 58,5 117,6 88,1 75,2 66,1 108,6 84,9 74,7 67,9
Agrupadas duas a duas
1 e 2 97,4 75,1 64,1 59,8 139,1 92,8 75,4 63,9 160,4 123,3 89,6 87,5
3 e 4 68,3 51,4 44,8 36,1 125,9 90,2 80,7 69,9 117,3 93,4 93,1 74,1
5 e 6 46,6 34,2 28,5 26,4 74,2 62,5 43,6 43,8 55,4 44,4 39,8 34,1
7 e 8 69,6 56,4 52,0 49,8 47,2 31,6 23,1 20,2 48,7 36,4 28,2 29,7
9 e 10 79,8 60,1 53,3 47,9 58,4 50,9 45,3 43,7 86,5 68,9 60,1 47,5
11 e 12 55,5 42,0 37,0 35,4 52,1 38,5 26,8 26,4 52,7 42,3 40,2 33,6
Média 69,5 53,2 46,6 42,6 82,8 61,1 49,1 44,6 86,8 68,1 58,5 51,1
Agrupadas três a três
1, 2 e 3 79,4 58,6 51,1 47,1 124,5 87,4 81,3 60,2 125,7 97,7 100,2 84,1
4, 5 e 6 39,9 30,9 25,1 25,2 68,4 55,9 37,5 40,4 50,6 42,4 38,9 30,4
7, 8 e 9 66,9 55,1 50,4 48,0 41,5 29,6 23,8 22,2 43,3 31,3 25,5 24,6
10, 11 e 12 47,9 34,7 31,3 28,9 42,2 31,1 24,5 19,0 49,0 36,6 34,3 29,0
Média 58,5 44,8 39,5 37,3 69,1 51,0 41,8 35,5 67,2 52,0 49,7 42,0
Agrupadas quatro a quatro
1, 2, 3 e 4 55,4 44,5 39,8 34,6 96,7 66,4 57,4 49,0 101,9 80,9 82,5 68,9
5, 6, 7 e 8 38,3 30,0 26,1 25,2 42,3 30,6 18,9 18,7 35,4 27,6 24,7 22,9
9, 10, 11 e 12 46,0 33,7 30,2 27,2 37,8 29,9 25,5 21,4 43,3 31,3 30,3 24,1
Média 46,5 36,0 32,0 29,0 59,0 42,3 33,9 29,7 60,2 46,6 45,8 38,7
Agrupadas seis a seis
1, 2, 3, 4, 5 e 6 35,1 27,5 23,7 23,4 64,6 53,3 38,3 40,1 50,6 41,3 40,1 32,7
7, 8, 9, 10, 11 e 12 44,2 36,8 34,3 31,1 31,3 22,4 18,9 15,8 30,8 23,3 20,0 16,8
Média 39,7 32,2 29,0 27,3 47,9 37,8 28,6 27,9 40,7 32,3 30,0 24,8

com o aumento de parcela (Tabela 3) 
influenciado principalmente pelo au-
mento da variância quando simuladas 
parcelas com mais plantas. À medida 
que se aumentou o número de colheitas 
por agrupamento este comportamento 

por parcela, além de favorecer a redução 
dos valores de CV, permite uma melhor 
distribuição dos valores ao longo das 
sucessivas colheitas.

As reduções dos valores do índice de 
informação relativa (IR) foram graduais 

taram os tamanhos dos agrupamentos e 
os de parcela, o CV praticamente estabi-
lizou, especialmente no agrupamento de 
seis colheitas nos tamanhos de parcela 
três e quatro plantas para estufa e túneis. 
Desta forma, a utilização de mais plantas 
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Tabela 3. Índice de informação relativa (%) da fitomassa de frutos entre colheitas e entre os tamanhos de parcela simulados na mesma 
colheita, para tomate cultivado em ambiente protegido (index of relative information (%) of the fruits fitomass among crops and among the 
plot sizes simulated in the same crop, for tomato cultivated in greenhouse). Santa Maria, UFSM. 2007.

 Tamanho de parcelas (nº de plantas)
2 3 4 2 3 4 2 3 4

Estufa Túnel 1 Túnel 2
Colheitas individuais
1 98,1 94,6 82,5 118,7 107,2 132,5 102,0 95,8 92,3
2 85,9 67,3 61,1 81,3 79,7 72,8 80,0 73,9 61,4
3 95,4 79,4 81,6 71,5 45,2 49,6 79,5 67,2 70,4
4 86,2 90,7 88,5 111,8 142,7 70,5 82,1 80,3 73,3
5 87,0 82,8 65,5 90,8 96,8 99,8 77,7 66,7 53,6
6 105,7 99,7 111,1 84,3 94,2 91,5 89,6 81,8 88,6
7 85,8 66,6 64,7 80,6 63,0 112,5 87,6 71,1 74,9
8 74,8 61,7 52,9 116,4 106,9 148,8 76,8 61,4 52,2
9 82,8 75,4 70,6 65,8 52,2 38,5 63,7 49,2 37,2
10 96,8 79,3 69,9 76,1 77,0 74,5 78,4 64,7 63,4
11 96,4 76,9 78,5 106,7 99,2 95,4 96,9 79,0 79,7
12 84,5 75,9 59,4 99,2 143,7 125,0 78,7 68,3 55,1
Média 89,9 79,2 73,9 91,9 92,3 92,6 82,8 71,6 66,8
CV (%) 9,5 14,4 21,4 19,8 33,9 36,0 12,2 16,5 24,1
Agrupadas duas a duas
1 e 2 84,2 77,1 66,3 112,4 113,5 118,6 84,6 106,9 84,1
3 e 4 88,0 77,5 89,4 97,5 81,1 81,1 78,9 53,0 62,6
5 e 6 92,9 89,5 78,2 70,3 96,6 71,6 77,8 64,5 66,0
7 e 8 76,1 59,8 48,8 111,9 139,3 136,4 89,6 99,6 67,2
9 e 10 88,3 74,7 69,5 66,0 55,6 44,8 78,8 69,2 83,1
11 e 12 87,4 75,1 61,6 91,5 126,1 97,5 77,5 57,3 61,3
Média 86,1 75,6 69,0 91,6 102,0 91,7 81,2 75,1 70,7
CV (%) 6,6 12,5 20,2 21,8 30,1 36,1 6,0 30,2 14,4
Agrupadas três a três
1, 2 e 3 91,8 80,2 71,0 101,3 78,1 106,8 82,7 52,5 55,9
4, 5 e 6 83,4 84,7 62,8 74,8 110,6 71,5 71,3 56,4 69,2
7, 8 e 9 73,6 58,7 48,6 97,9 101,3 86,8 95,7 95,6 77,2
10, 11 e 12 95,3 78,0 68,8 91,7 98,8 123,4 90,0 68,1 71,6
Média 86,0 75,4 62,8 91,4 97,2 97,1 84,9 68,1 68,5
CV (%) 11,2 15,2 16,1 12,9 14,1 23,4 12,4 28,6 13,2
Agrupadas quatro a quatro
1, 2, 3 e 4 78,3 65,0 64,6 106,2 94,8 97,4 79,4 50,9 54,7
5, 6, 7 e 8 81,5 71,5 57,5 95,5 166,8 127,6 82,2 68,7 59,5
9, 10, 11 e 12 93,1 77,4 71,2 80,3 73,5 77,8 95,5 67,9 80,6
Média 84,3 71,3 64,4 94,0 111,7 100,9 85,7 62,5 64,9
CV (%) 9,3 8,7 10,6 13,9 43,8 24,8 10,0 16,1 21,3
Agrupadas seis a seis
1, 2, 3, 4 ,5 e 6 81,6 73,3 56,6 73,4 94,8 64,9 75,0 53,2 59,9
7, 8, 9, 10, 11 e 12 72,2 55,4 50,4 97,6 90,9 97,5 86,9 79,3 83,8
Média 76,9 64,3 53,6 85,5 92,9 81,2 80,9 66,2 71,8
CV (%) 8,7 19,7 8,2 20,0 2,9 28,4 10,4 27,9 23,5

Agrupamento de colheitas de tomate e estimativas do tamanho de parcela em cultivo protegido
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também foi verificado, mostrando que 
os valores das variâncias por unidade 
básica aumentaram em maior proporção 
em parcelas maiores.

Na estufa, os agrupamentos de duas, 
três e quatro colheitas mostram que não 
ocorreram reduções consideráveis para 
o IR, mas uma redução foi verificada 
quando do agrupamento de seis colhei-
tas. Também, as maiores reduções neste 
índice foram devido ao aumento do 
tamanho de parcela quando comparado 
com o aumento do agrupamento (Tabela 
3). Keller (1949) constatou que o IR 
decresce com o aumento do tamanho da 
parcela, sendo o tamanho ideal aquele 
a partir do qual há uma estabilidade 
nos decréscimos. O autor comenta ain-
da que, com o aumento da variância 
comparável à informação relativa da 
parcela, esta tende a decrescer levando 
geralmente a recomendações de uso de 
parcelas de uma unidade básica.

Desta forma pode-se inferir que os 
agrupamentos das colheitas de seis em 
seis colheitas com parcelas de quatro 
plantas, proporcionaram as melhores 
condições de baixo CV e IR próximos 
a 100%, independente do ambiente de 
cultivo.

As variâncias, entre as colheitas 
agrupadas, são homogêneas a partir 
do agrupamento de seis colheitas. Há 
acréscimos nas estimativas da variância 
da fitomassa de frutos com o aumento 
do tamanho da parcela e/ou o número 
de colheitas agrupadas.

Parcelas de quatro plantas na linha 
de cultivo, combinados com agrupamen-
to de seis em seis colheitas reduzem a 
variabilidade.
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A mela ou requeima, causada pelo 
oomiceto fitopatogênico Phyto-

phthora infenstans (Mont.) De Bary, é 
considerada uma das doenças mais des-
trutivas para a cultura do tomateiro. Sob 
condições climáticas favoráveis, ou seja, 
temperaturas amenas (entre 15 e 20ºC) e 
umidade relativa superior a 85%, pode 
afetar todos os órgãos aéreos do toma-
teiro: folhas, hastes, inflorescências e 
frutos verdes e maduros. Dependendo 
das condições climáticas e se medidas 
de controle não forem corretamente 
adotadas ocorre perda total da produção 
(Mizubuti, 2001; Mizubuti, 2005; Vale 
et al., 2007).

Atualmente, o manejo da requeima 
na cultura do tomateiro é feito exclu-
sivamente pelo princípio de proteção 
do hospedeiro, através da aplicação de 
fungicidas de caráter preventivo e/ou 
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RESUMO
O trabalho teve por objetivo identificar linhagens de tomateiro 

resistentes à requeima. Foram avaliados 72 genótipos de tomateiro 
(70 linhagens F8 mais os acessos do BGH-UFV ‘184’ e ‘1497’). As 
linhagens originaram-se de cruzamento interespecífico entre Solanum 
lycopersicum (‘Santa Clara’) e Solanum habrochaites f. glabratum 
(acesso BGH-UFV ‘6902’). Os experimentos foram conduzidos 
em campo, em delineamento experimental de blocos casualizados, 
utilizando-se três e duas repetições no primeiro e segundo expe-
rimento, respectivamente. As plantas foram inoculadas com uma 
suspensão de esporângios de Phytophthora infestans provenientes 
de seis municípios produtores de tomateiro da Zona da Mata de 
Minas Gerais, na concentração de 103 esporângios mL-1. Avaliou-se 
a porcentagem de severidade da doença, apresentada sob a forma 
de área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD). Foram 
selecionadas, nos dois experimentos, 10 linhagens mais o acesso de 
tomateiro do BGH-UFV ‘1497’. As linhagens identificadas como 50 
I, 90 J, 127 F, 145 B e 164 G apresentaram valores médios de AACPD 
inferiores ao da testemunha resistente. Foi possível a introgressão 
de genes de resistência à requeima presentes em S. habrochaites f. 
glabratum em S. lycopersicum.

Palavras-chave: Solanum spp., Phytophthora infestans, seleção, 
tomate, pré-melhoramento.

ABSTRACT
Characterization of tomato lines originated of the interspecific 

cross with relationship to late blight resistance

In this research we evaluated tomato lines for resistance to 
late blight. An amount of 72 genotypes (70 tomato lines F8 plus 
the accesses of BGH-UFV ‘184’and ‘1497’) was evaluated. The 
lines were derived from interspecific crossing between Solanum 
lycopersicum (‘Santa Clara’) and Solanum habrochaites f. glabratum 
(access BGH-UFV ‘6902’). The experiments were conducted in field 
in the randomized blocks design with two and three replications 
in the first and second experiment, respectively. The plants were 
inoculated with a sporangia blend of Phytophthora infestans from 
the six different tomato producing cities of Zona da Mata, Minas 
Gerais State, Brazil, in a concentration of 103 sporangia mL-1. We 
evaluated the percentage of disease severity, presented as an area 
under the disease progress curve (AUDPC). In both experiments 
10 tomato lines plus the access BGH-UFV ‘1497’ were selected. 
The lines identified as 50 I, 90 J, 127 F, 145 B and 164 G presented 
medium values of AUDPC inferior to the resistant witness. It was 
possible the introgression of late blight resistance genes present in 
S. habrochaites f. glabratum in S. lycopersicum.

Keywords: Solanum spp., Phytophthora infestans, selection, tomato, 
pre-breeding.
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curativo, totalizando de 15 a 25 apli-
cações de fungicidas por safra (Costa 
et al., 2007). Segundo estimativas de 
economistas do Centro Internacional 
de La Papa, no Peru, mundialmente, 
são gastos cerca de um bilhão de dóla-
res ao ano para o controle da requeima 
(Mizubuti, 2005).

Reis (2001) e Reis et al. (2006), em 
trabalhos realizados nas Regiões Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, veri-
ficaram que as populações brasileiras de 
P. infestans apresentaram altas porcen-
tagens de isolados resistentes e modera-
damente resistentes ao metalaxyl (Rido-
mil® 2E) e mefenoxam (metalaxyl-m), 
importantes fungicidas que atuam no 
controle da requeima, principalmente 
quando as condições estão amplamente 
favoráveis à doença. Quanto ao espectro 
de virulência, verificado somente para 

as Regiões Sul e Sudeste, Reis (2001) 
constatou a ineficácia dos genes Ph1 e 
Ph2 em restringir o desenvolvimento de 
isolados de P. infestans, uma vez que a 
maioria dos isolados foram virulentos 
em plantas de tomateiro possuidoras 
dos genes Ph1 (cv. New Yorker) e Ph2 
(cv. Caline).

Ainda, Reis (2001) verificou a 
existência de vários patótipos de P. 
infestans nas Regiões Sul e Sudeste do 
Brasil, concluindo que os programas 
de melhoramento genético para o to-
mateiro devem buscar a incorporação 
de resistência horizontal (duradoura) à 
requeima, bem como para outras doen-
ças importantes da parte aérea, contri-
buindo para a diminuição do consumo 
de fungicidas, através da diminuição do 
número de pulverizações e/ou aumento 
dos intervalos entre estas.
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Sabe-se que um dos principais fa-
tores limitantes ao cultivo do tomateiro 
são as doenças, principalmente quando 
não existem disponíveis no mercado 
cultivares com resistência genética 
(Vale et al., 2007). O uso de cultivares 
resistentes para controle de doenças é 
a estratégia mais eficaz e econômica, 
impedindo ou dificultando o estabele-
cimento do patógeno na lavoura. Nos 
dias atuais, além do aspecto econômico, 
o apelo mais expressivo para o uso de 
cultivares resistentes está relacionado 
à menor contaminação dos aplicadores 
de defensivos agrícolas, do solo e dos 
mananciais hídricos e à redução dos 
efeitos residuais nos alimentos, impli-
cando diretamente em maior economia 
e segurança (Nojosa et al., 2004), além 
de possibilitar o cultivo orgânico do 
tomateiro.

As variedades e híbridos de tomatei-
ro cultivados atualmente são suscetíveis 
à requeima (Mizubuti, 2005; Reis et 
al., 2006; Costa et al., 2007; Vale et al., 
2007). Não há genótipos com boas ca-
racterísticas agronômicas e comerciais 
que apresentem nível satisfatório de 
resistência à requeima (Mizubuti, 2005). 
Segundo Tanksley (2002), é estimado 
que o genoma das cultivares comerciais 
de tomateiro contém menos de cinco 
por cento da variação genética total, em 
contrapartida às espécies silvestres.

Vários autores (Stevens & Rick, 
1986; Hallauer & Miranda Filho, 1988; 
Melo, 1989; Vallois et al., 1996; Labory 
et al., 1999; Tanksley, 2002) enfatizam 
a restrita variabilidade genética do 
tomateiro cultivado, o que explica sua 
suscetibilidade às várias doenças e pra-
gas, sugerindo a utilização em progra-
mas de melhoramento de genitores que 
possam contribuir para a ampliação da 
base genética dessa cultura, com genes 
de resistência ou tolerância às doenças, 
pragas, qualidade nutricional, entre ou-
tros, podendo selecionar tais genitores 
a partir de cultivares antigas da espécie 
cultivada ou mesmo de espécies silves-
tres pertencentes ao mesmo gênero.

De acordo com Laterrot (2000), 
a resistência a diversos patógenos é 
encontrada em espécies silvestres. Em 
programas de melhoramento visando re-
sistência a doenças, a ‘fonte de resistên-
cia’ é um dos fatores mais importantes, 

devendo o melhorista realizar uma busca 
por genótipos resistentes em bancos de 
germoplasma (Abreu, 2005).

Borges et al. (2005) avaliaram 176 
genótipos de tomateiro provenientes do 
Banco de Germoplasma  de Hortaliças 
da Universidade Federal de Viçosa, veri-
ficando que apenas o acesso BGH-UFV 
‘6902’ (Solanum habrochaites f. glabra-
tum) apresentou resistência à requeima. 
Abreu et al. (2008), em estudo sobre a 
herança da resistência à requeima em 
tomateiro, confirmaram ser essa do tipo 
poligênica, com aproximadamente vinte 
e oito genes controlando o caráter, bem 
como a resistência  do acesso BGH-
UFV 6902 à requeima, o qual poderá 
constituir em nova fonte de resistência 
em trabalhos de melhoramento genético 
do tomateiro.

De acordo com Nass & Paternia-
ni (2000), pré-melhoramento é um 
conjunto de atividades que visam à 
identificação de caracteres e/ou genes 
de interesse presentes em materiais não 
adaptados (exóticos ou semi-exóticos) 
ou que ainda não foram submetidos a 
qualquer processo de melhoramento, 
para sua posterior incorporação nos ma-
teriais adaptados de elevado potencial 
produtivo (elites).

O presente trabalho faz parte de 
uma das etapas de um programa de 
pré-melhoramento para tomateiro e teve 
por objetivo a identificação linhagens 
resistentes à requeima.

MATERIAL E MÉTODOS

Os experimentos foram conduzidos 
em campo, na Horta de Pesquisa da 
Universidade Federal de Viçosa (UFV), 
em Viçosa (20° 45’ 14’’ S; 42° 52’ 53’’ 
W; 648,74 m de altitude). Segundo 
a classificação de Köppen, o clima 
regional é do tipo Cwa, com umidade 
relativa média anual do ar de 80%, 
temperaturas médias máxima e mínima 
anual registradas de 26,4 e 14,8°C, 
respectivamente, e precipitação média 
anual de 1221,4 mm.

Foram avaliados quanto à resistência 
à requeima 72 genótipos de tomateiro: 
70 linhagens F8 e os acessos BGH-UFV 
184 e 1497. As linhagens foram origina-
das de cruzamento interespecífico entre 
a cv. Santa Clara (S. lycopersicum L.) 

e o acesso BGH-UFV 6902 (S. habro-
chaites f. glabratum), conforme Figura 
1, sendo o SSD (Single Seed Descent) 
o método utilizado no programa de me-
lhoramento. O acesso BGH-UFV 6902, 
pertencente ao Banco de Germoplasma 
de Hortaliças da UFV, foi considerado 
por Borges et al. (2005) e Abreu et al. 
(2008) resistente à requeima; produz 
frutos pequenos de coloração esver-
deada que, quando maduros, além de 
possuírem sabor e odor desagradáveis, 
não possuem características de inte-
resse para comercialização. O acesso 
BGH-UFV 184 (S. lycopersicum L.), 
pertencente ao Banco de Germoplasma 
de Hortaliças da UFV, foi coletado em 
1966 em Vitória de Santo Antão (PE); 
produz frutos predominantemente ar-
redondados, biloculares, de coloração 
vermelha, cuja massa fresca média, teor 
de sólidos solúveis totais e produção é 
de 45,94 g fruto-1, 3,13 ºBrix e 2,969 
kg planta-1, respectivamente ( www.ufv.
br/bgh). O acesso BGH-UFV 1497 (S. 
lycopersicum L.), também pertencente 
ao Banco de Germoplasma de Hortali-
ças da UFV, foi coletado em 1967 na 
extinta Cooperativa Agrícola de Cotia 
(CAC), no estado de São Paulo; produz 
frutos do tipo Santa Cruz, arredondados, 
ligeiramente achatados, de coloração 
vermelha, cuja massa fresca média, teor 
de sólidos solúveis totais e produção é 
de 42,24 g fruto-1, 5,40 ºBrix e 2,631 
kg planta-1, respectivamente (www.
ufv.br/bgh). Entre diversos acessos do 
BGH-UFV avaliados por Ribeiro et al. 
(2006), o 184 e 1497 se destacaram por 
possuírem bons níveis de resistência à 
requeima.

Devido à desuniformidade de germi-
nação, crescimento e desenvolvimento 
das linhagens no decorrer do trabalho 
foram realizados dois experimentos in-
dependentes. Segundo Abreu (2005), em 
cruzamentos interespecíficos há muita 
ocorrência de falhas na geminação de se-
mentes e não florescimento de algumas 
plantas, além da produção de sementes 
inviáveis. No primeiro experimento, 
conduzido entre setembro e novembro 
de 2006, foram avaliadas para resistência 
à requeima 23 linhagens F8 e os acessos 
de tomateiro do BGH-UFV 184 e 1497. 
No segundo experimento, conduzido 
entre março e maio de 2007, foram ava-
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liadas 47 linhagens F8. A cultivar Santa 
Clara e o acesso BGH-UFV 6902 foram 
utilizados como testemunhas suscetível 
e resistente, respectivamente.

A semeadura foi feita em bandejas 
de isopor de 128 células contendo 
substrato comercial para hortaliças, 
semeando-se cinco sementes por cé-
lula. Após a germinação procedeu-se 
ao desbaste, deixando-se apenas uma 
plântula por célula. Ao apresentarem 
quatro folhas definitivas, as plântulas 
foram transferidas para copos plásticos 
descartáveis contendo substrato comer-
cial para hortaliças, sendo mantidas em 
casa de vegetação até apresentarem oito 
folhas definitivas, momento em que foi 
realizado o transplantio para o campo, 
no espaçamento de 1,0 x 0,5 m.

Trinta dias após o transplante, as 
plantas foram inoculadas com uma 
mistura de esporângios provenientes 
de isolados de Phytophthora infestans 
patogênicos a tomateiro, na concentra-
ção de 103 esporângios mL-1, coletados 
nos municípios mineiros de Cajuri, 
Coimbra, Ervália, Paula Cândido, Ponte 
Nova e Viçosa (Zona Rural e Horta de 
Pesquisa da UFV), conforme Fiorini 
(2008). Doze horas após a inoculação, 
com o intuito de garantir alta umidade 
ao ambiente, as plantas passaram a ser 
irrigadas por aspersão.

Três dias após a inoculação foram 
feitas as avaliações para resistência à 
requeima; realizaram-se seis avaliações, 
de três em três dias. Para as avaliações 
de severidade à requeima, os avaliadores 
foram submetidos a um treinamento 
mediante o uso do programa Severity 
PRO (Nutter, 1997), visando corrigir 
distorções inerentes à estimativa visual 
de severidade da doença. No campo, 
para cada folha de cada planta foram 
dadas notas de 0 a 100, estimando-se a 
porcentagem de tecido vegetal afetado 
pela doença, ou seja, a porcentagem de 
severidade da doença. A nota final de 
cada planta foi constituída pela média 
das notas de suas folhas. Em média fo-
ram avaliadas 25 folhas por planta.

Durante a condução dos experi-
mentos, as plantas foram irrigadas e 
adubadas regularmente, recebendo os 
tratos normais da cultura, como des-
brotas, amarrios e tratamentos fitossa-
nitários. Os tratamentos fitossanitários 

foram interrompidos dez dias antes 
da inoculação e durante as avaliações 
para resistência à requeima. Deixou-se 
apenas uma haste por planta. Plantas da 
cv. Santa Clara foram utilizadas como 
bordadura.

No primeiro experimento, o deli-
neamento experimental foi de blocos 
casualizados, com três repetições e 
cinco plantas por parcela. No segundo 
experimento também foi utilizado o 
delineamento em blocos casualizados, 
porém com duas repetições e cinco 
plantas por parcela. As análises esta-
tísticas, as quais constaram da análise 
de variância e seleção entre famílias, 
foram realizadas com o auxílio do pro-
grama computacional GENES (Cruz, 
2001). Foram analisados os valores 
médios de porcentagem de severidade 
da doença, apresentados sob a forma 
de área abaixo da curva de progresso 
da doença (AACPD), como descrito por 
Campbell & Madden (1990). A seleção 
para resistência à requeima foi feita no 
sentido negativo, ou seja, quanto menor 
a AACPD maior o grau de resistência 
do genótipo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos dois experimentos, foi possí-
vel identificar o início da doença 3 a 
6 dias após a inoculação, com plantas 
apresentando geralmente menos de 1% 
do tecido vegetal afetado. No primeiro 
experimento, entre os dias 09 e 27 de 
outubro de 2006, período entre a ino-
culação e avaliações para resistência à 
requeima, o município de Viçosa-MG 
apresentou temperaturas médias máxi-
ma e mínima de 25,7 e 17,2°C, respec-
tivamente, umidade relativa média de 
81% e precipitação de 146,2 mm. No 
segundo experimento, entre os dias 02 
e 20 de maio de 2007, as temperaturas 
médias máxima e mínima foram de 26,3 
e 12,2°C, respectivamente, e a umidade 
relativa média de 80%, não havendo 
chuvas durante o período no município. 
Tais valores, relacionados às variáveis 
climáticas, são considerados adequados 
ao desenvolvimento P. infestans no 
campo (Mizubuti, 2005).

Para os dois experimentos foram 
observadas diferenças significativas 

(p<0,01) quanto à resistência à requeima 
entre os genótipos avaliados. Verificou-
se que as testemunhas suscetível e 
resistente, cv. Santa Clara e acesso 
BGH-UFV 6902, respectivamente, 
apresentaram valores médios extremos 
de AACPD, correspondentes à maior 
suscetibilidade (cv. Santa Clara) e maior 
resistência (acesso BGH-UFV 6902). 
No primeiro experimento, as médias 
de AACPD dos genótipos avaliados e 
das testemunhas suscetível e resistente 
foram 250, 447 e 168, respectivamente. 
No segundo experimento, as médias 
de AACPD dos genótipos avaliados e 
das testemunhas suscetível e resistente 
foram 44, 282 e 23, respectivamente. 
Através das médias de AACPD obtidas 
nos dois experimentos, observou-se que 
os genótipos avaliados se comportaram 
entre os genitores suscetível e resistente, 
porém com tendência de maior aproxi-
mação do genitor resistente.

Os resultados obtidos nos dois expe-
rimentos seguiram a mesma tendência 
dos resultados obtidos por Abreu (2005) 
e Abreu et al. (2006) e já eram espera-
dos, visto que as setenta linhagens de 
tomateiro avaliadas nos presentes expe-
rimentos já haviam sido selecionadas, na 
geração F5, para resistência à requeima, 
pelo mesmo autor.

Abreu et al. (2008), em estudo 
realizado sobre herança da resistência 
à requeima em tomateiro, observaram 
a ocorrência de dominância no sentido 
da suscetibilidade controlando o caráter, 
além de baixas herdabilidades, da ordem 
de 54,86% e 9,06% para herdabilidades 
no sentido amplo e restrito, respectiva-
mente. Concluíram que a herança da 
resistência à requeima é do tipo poligê-
nica, com aproximadamente vinte e oito 
genes controlando o caráter.

De acordo com Allard (1971) e 
Ramalho et al. (2000), muitos genes 
envolvidos no controle de característi-
cas quantitativas podem não ter efeitos 
isolados, além de serem altamente in-
fluenciados pelo ambiente. Ao comparar 
as médias de AACPD dos genótipos 
avaliados e das testemunhas suscetível 
(cv. Santa Clara) e resistente (acesso 
BGH-UFV 6902) obtidas nos dois ex-
perimentos, verificou-se que essas, no 
primeiro experimento, foram elevadas, 
fato esse explicado pela precipitação e 
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irrigação. Os experimentos, até as datas 
anteriores às inoculações, foram irriga-
dos com mangueira. Após, passaram a 
ser irrigados por aspersão, visto que a 
umidade desempenha papel importante 
no progresso da doença. No primeiro 
experimento, além da temperatura ter 
favorecido a infecção e o desenvolvi-
mento do patógeno, a ocorrência de 
chuvas no município e a irrigação por 
aspersão, programada para ser ligada 
de uma em uma hora por dez minu-
tos, permitiu rápido desenvolvimento 
de P. infestans; inclusive, na quarta 
avaliação, várias plantas da cv. Santa 
Clara apresentaram nota máxima para 
porcentagem de severidade da doença. 
No segundo experimento, apesar da 
temperatura favorável à infecção e ao 
desenvolvimento do patógeno, não hou-
ve chuvas no município e a irrigação por 

aspersão, devido ao intenso ataque de 
P. infestans ocorrido no primeiro expe-
rimento, foi programada para ser ligada 
somente três vezes ao dia (9:00h, 14:00h 
e 17:00h) por quinze minutos. Sendo a 
requeima uma doença dependente das 
condições climáticas, a temperatura 
média de 21,45°C e a elevada umidade 
ocorrida durante as avaliações do pri-
meiro experimento permitiram rápido 
desenvolvimento do patógeno, propor-
cionando, conseqüentemente, elevados 
valores médios para AACPD.

Tanto no primeiro quanto no se-
gundo experimento foram selecionadas 
cinco linhagens resistentes à requeima. 
No primeiro experimento, além das 
cinco linhagens, identificadas como 127 
F, 64 B, 73 A, 163 A e 133 A, também 
foi selecionado o acesso de tomateiro 
do BGH-UFV 1497. No segundo expe-

rimento foram selecionadas as linhagens 
164 G, 145 B, 50 I, 90 J e 170 C.

As linhagens 127 F, 164 G, 145 B, 
50 I e 90 J apresentaram valores médios 
de AACPD inferiores ao da testemunha 
resistente (acesso BGH-UFV 6902) 
(Figuras 2 e 3). Entre diversos acessos 
do BGH-UFV avaliados por Ribeiro et 
al. (2006), o 184 e 1497 se destacaram, 
por possuírem bons níveis de resistên-
cia à requeima. No presente trabalho 
destacou-se somente o acesso BGH-
UFV 1497, o qual apresentou média de 
AACPD igual a da testemunha resistente 
(Figura 2).

Foi observado que, em relação à tes-
temunha suscetível ‘Santa Clara’, tais li-
nhagens mais o acesso BGH-UFV 1497 
apresentaram bons níveis de resistência 
à requeima. No primeiro experimento 
foi observado o valor médio de AACPD 
de 447 para a testemunha suscetível 
‘Santa Clara’, a qual apresentou dife-
rença de 212 unidades em relação ao 
valor médio de AACPD observado para 
a linhagem 133 A (linhagem selecionada 
para resistência à requeima de menor 
valor médio de AACPD, da ordem de 
235). No segundo experimento, o valor 
médio de AACPD observado para a 
cv. Santa Clara foi 282, apresentando 
diferença de 258 unidades em relação ao 
valor médio de AACPD observado para 
a linhagem 170 C (linhagem selecionada 
para resistência à requeima de menor 
valor médio de AACPD, da ordem de 
24) (Figuras 2 e 3).

Ewing et al. (2000), trabalhando 
com populações de batata originadas 
de cruzamentos interespecíficos entre 
Solanum tuberosum e S. berthaultii, ve-
rificaram que introgressões de genes de 
resistência à requeima presentes em S. 
berthaultii possibilitaram reduções nos 
níveis de desenvolvimento da doença, 
sendo observadas diferenças de AACPD 
entre progênies de 175 para mais de 400 
unidades. De acordo com esses autores, 
para a cultura da batata, diferenças de 
AACPD de até 200 unidades apresentam 
impactos significativos no desenvolvi-
mento da epidemia e requerimento de 
tempo de aplicação de fungicida. Para 
a cultura do tomateiro, ainda são neces-
sários estudos para estabelecer valores 
de AACPD que apresentem resultados 
no controle da requeima.

Figura 1. Origem das linhagens F8 de tomateiro do programa de pré-melhoramento visando 
resistência à requeima (origin of pre-breeding program tomato lines for late blight resistance). 
Viçosa, UFV, 2006.

S. lycopersicum L. cv. Santa Clara x S. habrochaites f. glabratum acesso BGH-UFV ‘6902’ 

                      ?                             ↓                       ?  

                F1 x P1 = RC1 ←        F1       → F1 x P2 = RC2 

                                                     ↓ 

                                                     F2 → Estudo da herança da resistência à requeima 

                                                               e de características de frutos (Abreu, 2005; 

                                                                   Abreu et al., 2008) 

                                                      ↓ 

                                Avanço das gerações F3 e F4 

                                                      ↓ 

                                                      F5 → Seleção de famílias resistentes à requeima  

                                                                  (Abreu, 2005; Abreu et al. 2006) 

                                                      ↓  

                                Avanço das gerações F6 e F7 

                                                      ↓ 

                                                  Linhagens F8 
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Observou-se que no presente traba-
lho foi possível a introgressão de genes 
de resistência à requeima presentes em 
Solanum habrochaites em S. lycoper-
sicum. Foram observadas diferenças 
significativas quanto à AACPD entre a 
cultivar Santa Clara e as linhagens de 
tomateiro selecionadas para resistência 
à requeima, podendo-se inferir que tais 
linhagens possuem genes de resistência 

à requeima. As linhagens selecionadas 
poderão possibilitar o desenvolvimento 
de cultivares de tomateiro resistentes 
à requeima, acarretando em menores 
níveis de desenvolvimento da doença 
no campo e, consequentemente, con-
tribuindo para a diminuição do uso de 
fungicidas, através da diminuição da 
quantidade e/ou número de pulveriza-
ções.
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A traça-do-tomateiro (Tuta absolu-
ta Meyr.) é atualmente uma das 

pragas mais importantes do tomateiro 
cultivado no Brasil. Espécies silvestres 
de tomateiro têm sido amplamente 
utilizadas como fonte de resistência a 
pragas e doenças no melhoramento de 
cultivares comerciais, particularmente a 
espécie Solanum pennellii. Os acessos 
de S. pennellii possuem altos níveis 
de resistência a um grande número de 
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RESUMO
A traça-do-tomateiro foi constatada pela primeira vez no Brasil 

em 1980 estando hoje dentre as principais pragas da tomaticultura 
nacional. O controle desta praga é feito principalmente por inseticidas, 
sendo realizada em casos extremos, até três pulverizações semanais. 
Acessos silvestres de tomateiro como S. pennellii LA-716 possuem 
resistência a pragas, mediada pela presença de acilaçúcares nos 
folíolos. Os objetivos deste trabalho foram obter genótipos de toma-
teiro com características comerciais e altos teores foliares de acilaçú-
cares (AA), e avaliar seus níveis de resistência à traça do tomateiro 
Tuta absoluta. Os genótipos foram obtidos a partir de populações 
segregantes (F2) oriundas do cruzamento entre AF-8665 (linhagem 
elite com baixos teores de AA) e as linhagens BPX370E-30-275-
11-7, BPX370E-30-275-11-8, BPX370E-30-380-68-6 e BPX370E-
30-380-68-8 (linhagens pré-comerciais com altos teores, obtidas a 
partir do cruzamento interespecífico S. lycopersicum x S. pennellii 
LA-716). Plantas F2 previamente selecionadas com base nos teores 
de AA foram clonadas e em seguida testadas quanto à resistência 
à traça-do-tomateiro. Genótipos selecionados para altos teores de 
AA expressaram menor ovoposição da traça e níveis inferiores de 
danos causados à planta pela infestação do microlepidóptero do que 
genótipos (comerciais ou não) com baixos teores de AA. Embora 
genótipos com altos teores de AA tenham sido mais resistentes à traça 
do que os demais, seus níveis de resistência podem ser dependentes 
do background genotípico: clones BPX-410H (alto teor de AA) 
mostraram-se em geral ligeiramente mais resistentes do que o dos 
clones BPX-370G (também alto teor de AA). Os clones BPX-410-
H-01pl#281, BPX-410H-04pl#348 e BPX-410H-04pl#481 foram 
superiores nas avaliações de resistência à traça e são recomendados 
para a continuidade do programa de melhoramento.

Palavras-chave: Solanum pennellii, Solanum lycopersicum, Tuta 
absoluta, aleloquímico.

ABSTRACT
Resistance to the South American tomato pinworm in tomato 

plants with high foliar acylsugar contents

The South American tomato pinworm was first detected in Brazil 
in 1980 and today it is among the major pests of tomato in Brazil. 
The control of this pest has been done primarily with the use of 
insecticides, and three sprays per week may be necessary in extreme 
cases. Wild tomato accessions such as S. pennellii LA-716 possess 
high levels of insect resistance, mediated by high foliar contents of 
acylsugars. The objectives of this study were obtain improved tomato 
genotypes with high contents of leaf acylsugars, and to assess their 
levels of resistance to the South American tomato pinworm Tuta 
absoluta. These genotypes were obtained from segregating (F2) 
populations from the cross between AF-8665 (an elite low AS tomato 
line) and lines BPX370E-30-275-11-7, BPX370E-30-275-11-8, 
BPX370E-30-380-68-6 and BPX370E-30-380-68-8 (pre-commercial 
high AS inbreds derived from an original interspecific cross between 
S. lycopersicum x S. pennellii LA-716). F2 plants selected for high AS 
contents were cloned and subsequently tested for pinworm resistance. 
The high AS genotypes showed smaller ovoposition counts and lower 
plant damage levels than low AS genotypes (commercial or not). 
Even though high AS genotypes were generally more resistant to the 
South American tomato pinworm than low AS genotypes, their actual 
levels of resistance may be background-dependent: high AS clones 
with BPX-410H background had slightly higher levels of resistance 
than high AS clones with BPX-370G background. Clones BPX-410H-
01pl#281, BPX-410H-04pl#348 and BPX-410H-04pl#481 had the 
highest levels of pinworm resistance, and were recommended for 
further use in breeding programs.

Keywords: Solanum pennellii, Solanum lycopersicum, Tuta absoluta, 
allelochemical.
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artrópodos-praga, inclusive à traça-do-
tomateiro (Resende, 2003; Resende et 
al., 2006; Resende et al., 2008; Pereira 
et al., 2008). A resistência obtida a par-
tir de S. pennellii tem sido associada à 
presença de aleloquímicos denominados 
de acilaçúcares (AA), que são ésteres 
de ácidos graxos. Estes aleloquímicos 
podem atuar impedindo a ovoposição, 
a alimentação ou, ainda, exercendo 
efeito deletério no desenvolvimento de 

determinadas fases de um artrópodo-
praga. Ao contrário do S. pennellii, as 
cultivares de tomates comerciais atuais 
não apresentam níveis elevados de AA, 
enquanto plantas F1 do cruzamento entre 
S. lycopersicum x S. pennellii podem 
apresentar níveis moderados (Resende 
et al., 2002).

Resende (2003) trabalhou com plan-
tas selecionadas para alto e baixo teor de 
AA na população F2 do cruzamento S. 
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lycopersicum (‘TOM-584’) x S. pennelli 
‘LA-716’ e na população F2 do primeiro 
retrocruzamento para S. lycopersicum. 
Estas plantas foram submetidas a en-
saios de repelência ao ácaro Tetranychus 
evansi, de resistência à mosca-branca 
(Bemisia sp.) e à traça-do-tomateiro (T. 
absoluta Meyr.), juntamente com os ge-
nitores. Os resultados obtidos demons-
traram o efeito dos AA na repelência 
ao ácaro. Com relação à mosca-branca, 
verificou-se menor número de ninfas 
e, com relação à traça, menores níveis 
de danos às plantas em genótipos com 
elevado teor de AA.

A obtenção de plantas com alto teor 
de AA nos folíolos e bons níveis de 
resistência às principais pragas do toma-
teiro é de grande interesse no manejo da 
cultura, na qual o controle de pragas tem 
sido realizado, basicamente, por meio 
de controle químico associado a outras 
práticas. Gonçalves et al. (2007) indica-
ram que altos teores de AA se devem à 
ação de um alelo recessivo, com domi-
nância incompleta no sentido de altos 
teores. Em virtude da dominância ser 
incompleta, obter linhagens avançadas 
com altos teores foliares de AA poderia 
tornar possível a obtenção de híbridos 
resistentes a artrópodos-pragas mesmo 
entre linhagens com altos teores de AA 
e linhagens com baixos teores de AA, 
o que foi comprovado por Maluf et al. 
(2010). Este autor testando diferentes 
combinações híbridas entre linhagens 
com altos teores e linhagens com baixos 
teores de AA comprovou moderado ní-
vel de resistência ao ácaro (Tetranychus 
urticae) e níveis satisfatórios de resis-
tência tanto para mosca branca (Bemisia 
argentifolii) quanto para a traça do 
tomateiro (T. absoluta Meyr.).

Embora a resistência a pragas em 
tomateiro mediada por AA derivados 
de S. pennellii seja bem documentada 
(Resende, 2003; Gonçalves et al., 2006; 
Resende et al., 2006; Saeidi et al., 2007; 
Maluf et al. (2010)), ainda não estão 
disponíveis no mercado tomateiros 
comerciais com níveis satisfatórios 
de resistência. Este trabalho teve por 
objetivos obter genótipos de tomateiro 
com altos teores foliares de AA, em 
diferentes backgrounds genotípicos 
com características comerciais e ava-
liar seus níveis de resistência à traça 

(Tuta absoluta Meyr.) relativamente às 
testemunhas comerciais, com baixos 
teores de AA.

MATERIAL E MÉTODOS

Obtenção e seleção de genótipos 
de tomateiro com altos teores de AA 
- Foi realizado um ensaio experimental 
no período de novembro de 2005 a 
fevereiro de 2006, em casa de vege-
tação aberta lateralmente na Estação 
Experimental de Hortaliças-HortiAgro 
Sementes Ltda, Fazenda Palmital, 
Ijaci-MG (21º14’16“de latitude sul e 
45º08’00” de longitude, com 918 m de 
altitude). As avaliações foram realizadas 
no Laboratório de Química Orgânica, 
do Departamento de Química, da Uni-
versidade Federal de Lavras. Para a 
seleção de genótipos com altos teores 
de AA, utilizaram-se quatro populações 
segregantes (F2) oriundas do cruzamento 
entre AF-8665 (linhagem elite de cresci-
mento determinado, com baixo teor de 
AA, pertencente à empresa Sakata Seed 
Corporation) e os genótipos BPX-370E-
30-275-11-7, BPX-370E-30-275-11-8, 
BPX-370E-30-380-68-6 e BPX-370E-
30-380-68-8 (genótipos pré-comerciais 
de crescimento indeterminado, com 
altos teores de AA, pertencentes à Hor-
tiAgro Sementes Ltda., e acessos do 2º 
retrocruzamento para S. lycopersicum 
‘TOM-584’, a partir do cruzamento 
interespecífico original entre S. lyco-
persicum x S. pennellii LA-716). Estas 
populações F2 foram denominadas BPX-
410H-01, BPX-410H-02, BPX-410H-
03, e BPX-410H-04, respectivamente, e 
representam populações F2RC3 oriundas 
do terceiro retrocruzamento para S. 
lycopersicum, a partir do cruzamento 
original S. lycopersicum x S. pennellii 
‘LA-716’. Foram semeadas em bandejas 
de poliestireno expandido e posterior-
mente transplantadas para vasos de 500 
mL totalizando 500 plantas, das quais 
400 pertenciam às populações F2 (100 
plantas de cada uma das quatro popula-
ções BPX-410H), 50 da testemunha para 
alto teor de AA (S. pennelli ‘LA-716’) 
e 50 da testemunha para baixo teor de 
AA (S. lycopersicum ‘TOM-584’), uma 
linhagem de crescimento indeterminado 
de tipo comercial e background genotí-
pico similar à cultivar Santa Clara. As 

plantas foram individualmente avaliadas 
quanto aos teores de AA nos folíolos, de 
acordo com metodologia para a deter-
minação de açúcares redutores (Resende 
et al., 2002) em duas observações por 
planta, sendo o teor de AA estimado 
por meio da média das duas observa-
ções para cada planta. Dentre as quatro 
populações, as 30 plantas F2 que apre-
sentaram teores mais elevados de AA 
foram preliminarmente selecionadas, e 
reavaliadas quanto ao teor de AA (média 
de seis observações repetidas para cada 
planta) seguindo a mesma metodologia. 
Foram selecionadas as quinze plantas 
que apresentaram teores mais elevados 
de AA, correspondentes a valores entre 
65 e 97,4% do teor médio encontrado 
em folhas de S. pennellii LA-716 (em 
média, 75,3%) (Tabela 1). Estas plantas 
foram clonadas via enraizamento de 
brotações axilares com tamanhos homo-
gêneos. Em seguida, os seis genótipos 
com altos teores de AA que disponibi-
lizaram número suficiente (no mínimo 
quatro) de plantas clonadas: clones 
BPX-410H-01pl#281 (T9), BPX-410-
H-02pl#69 (T10), BPX-410H-03pl#345 
(T11), BPX-410H-03pl#368 (T12), 
BPX-410H-04pl#348 (T13) e BPX-
410H-04pl#481 (T14) foram incluídos 
no experimento para avaliação de resis-
tência à traça do tomateiro (T. absoluta 
Meyr.). Foram também utilizados nos 
estudos outros clones disponíveis na 
HortiAgro Sementes Ltda., previamente 
selecionados para alto teor de AA: BPX-
370G-30-380-68-08-02pl#192 (T1), 
BPX-370G-30-380-68-08-02pl#287 
(T2),  BPX-370G-30-380-68-08-
04pl#269 (T3), BPX-370G-30-380-
68-08-05pl#270 (T4) e BPX-370G-30-
380-68-08-05pl#283 (T5), assim como 
três clones selecionados com baixos 
teores de AA, BPX-370G-30-380-68-
0802pl#045 (T6), BPX-370G-30-380-
68-08-04pl#036 (T7) e BPX-370G-30-
380-68-08-05pl#120 (T8). Estes clones 
BPX-370G (tanto os de altos quanto os 
de baixos teores de AA) foram obtidos 
a partir de populações F2RC3 oriundas 
do terceiro retrocruzamento para S. 
lycopersicum a partir do cruzamento 
original S. lycopersicum x S. pennellii 
‘LA-716’, em que o genitor recorrente 
S. lycopersicum ‘TOM-584’ possuía 
um background genotípico distinto da 
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AF-8665. Os procedimentos adotados 
para a obtenção dos clones BPX-370G 
foram semelhantes aos empregados na 
obtenção dos clones BPX-410H. Todos 
os clones BPX-370G e BPX-410H sele-
cionados possuíam características com-
paráveis a tomateiros comerciais, e eram 
portanto bastante distintos do acesso S. 
pennellii ‘LA-716’ usado originalmente 
no cruzamento interespecífico como 
fonte da característica alto teor de AA, e 
agronomicamente superiores a ele.

Reação de genótipos de tomateiro 
à  i n f e s t a ç ã o  c o m  a  t r a ç a  T. 
a b s o l u t a  - Os genótipos selecionados 
em relação ao teor de AA foram avalia-
dos quanto à resposta a infestação de 
traça-do-tomateiro (T. absoluta Meyr.) 
em experimento conduzido entre agosto 
de 2006 e novembro de 2006. Os mate-
riais genéticos utilizados neste experi-
mento foram: (a) seis clones com altos 
teores de AA selecionados na primeira 
etapa deste trabalho (T9, T10, T11, T12, 
T13 e T14); (b) cinco clones com altos 
teores de AA com outro background 
genotípico (T1, T2, T3, T4 e T5); (c) 
três clones com baixos teores de AA 
(T6, T7 e T8). Como testemunhas foram 
utilizados o genótipo ‘LA-716’(T17), as 
linhagens comerciais TOM-584 (T15) e 
TOM-598 (T16) e o híbrido comercial 
Bônus F1 (baixo teor de AA) (T18).

As mudas dos genótipos-testemunha 
foram produzidas via sementes (sem a 
necessidade de utilização de estaquia). 
Para a infestação com T. absoluta, foi 
previamente estabelecida uma criação 
de traça-do-tomateiro em estufa telada, 
constituída por uma estrutura de prote-
ção de 12 m2 (4 x 3 m), modelo capela, 
com cobertura de plástico transparente 
de 100 micras de espessura e laterais de 
tela antiafídica. A infestação na estufa 
telada foi efetuada com plantas visivel-
mente atacadas da cultivar suscetível 
Santa Clara, às quais se acrescentavam 
novas plantas suscetíveis a cada 15 dias, 
de modo a manter continuamente altas 
populações de inóculo dentro da estufa 
telada; contudo, a quantidade efetiva de 
adultos no inóculo inicial não foi deter-
minada. Em agosto de 2006 foi realizada 
a semeadura das testemunhas (linhagens 
e híbrido) em bandejas de poliestireno 
com 128 células utilizando substrato 
Plantmax®. Em outubro de 2006 foi 

feito o transplantio das mudas dos clones 
(anteriormente obtidos via enraizamento 
de brotações axilares) e das testemunhas 
para vasos de 3,44 L. Decorridos quinze 
dias após o transplantio os diferentes 
tratamentos foram colocados na estufa 
telada previamente infestada com uma 
população de T. absoluta. Aos 14 dias 
após infestação, foi realizada avaliação 
da ovoposição, por meio da contagem 
do número de ovos com o auxílio de um 
microscópico estereoscópico binocular 
com aumento de 20 a 80 vezes (núme-
ro de ovos em 2 cm2 de área foliar), a 
avaliação foi repetida após quatro dias, 
tomando como número total de ovos a 
média das duas contagens. Foram utili-
zados para as contagens apenas folíolos 
do terço superior da planta, previamente 
marcados com uma fita adesiva branca 
para posteriores avaliações no mesmo 
local amostrado. O delineamento utili-
zado foi inteiramente casualizado com 
uma planta (vaso) por parcela e quatro 
repetições por tratamento. A temperatura 
média e a umidade relativa do ar entre 
o período de infestação das plantas até 
o último dia de avaliação dos danos va-
riaram de 18,5 a 27,4ºC e 84,5 a 100%, 
respectivamente. Iniciando-se aos 20 
dias após a infestação, as plantas foram 
individualmente avaliadas quanto aos 
níveis de danos de acordo com escalas 
de notas de um (menor dano) a cinco 
(maior dano), propostas por Maluf et 
al. (1997) e Labory et al. (1999) para os 
seguintes parâmetros: lesões no folíolo 
(LF) e porcentagem de folíolos atacados 
(PFA) e danos gerais à planta (DP).

Análise dos dados - Foram feitas 
nove avaliações, uma a cada três dias, 
a partir do 20º dia após a infestação. As 
médias das notas (dados transformados 

( )21+Χ ) e o número total de ovos 

foram submetidos à análise de variância 
utilizando o teste de agrupamento de 
Scott-Knott a 5% de probabilidade por 
meio do aplicativo estatístico SIS-
VAR (Ferreira, 2000). Contrastes entre 
tratamentos de altos e baixos teores de 
AA foram estimados, de modo a obter 
melhores inferências sobre a relação 
entre teor de AA e os níveis de resis-
tência à traça.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não houve diferenças significativas 
quanto à ovoposição da traça entre os 
clones T13 e T14 e a testemunha com 
alto teor de AA T17 (Tabela 2). Estes 
clones obtiveram menores números de 
ovos (menor preferência para ovopo-
sição) do que os demais tratamentos 
analisados. Embora não tão resistentes 
quanto T17 e os clones T13 e T14, os 
níveis de resistência dos clones com 
alto teor de AA (T1, T2, T4, T5, T9, 
T10, T11 e T12) foram maiores do que 
os apresentados pelas testemunhas T15, 
T16, T18 e por dois (T7 e T8) dos três 
clones BPX-370G com baixos teores de 
AA (Tabela 2).

Entre os clones com altos teores de 
AA, o T3 apresentou maior ovoposição 
pela traça, ficando este no mesmo grupo 
das testemunhas para baixo teor de AA 
(T15, T16, T18) e dos clones T7 e T8, 
com número de ovos até mesmo maiores 
do que os do clone T6 que apresenta 
baixo teor de AA. Tal resultado pode 
ser explicado pela presença de outros 
possíveis aleloquímicos com efeito 
antagônico idêntico ao da resistência 
causada por AA, bem como por dife-
renças entre os backgrounds genotípicos 
envolvidos, e mesmo por deficiências 
de amostragem no presente experimen-
to. No entanto, em termos gerais fica 
evidente que altos teores de AA nos fo-
líolos levaram a uma menor ovoposição 
da traça (contrastes C2, C3 da Tabela 
2), embora a intensidade desta menor 
ovoposição possa ser influenciada pelo 
background genotípico considerado, 
uma vez que as ovoposições observadas 
nos clones BPX-410H foram em geral 
ligeiramente inferiores, em média, aos 
de clones BPX-370G também com altos 
teores de AA (Tabela 2).

A relação entre maiores teores de 
AA e menores níveis de ovoposição foi 
clara nos resultados do presente ensaio, 
onde os clones com altos teores de 
AA testados correspondem ao terceiro 
retrocruzamento para S. lycopersicum 
a partir do cruzamento interespecífico 
original S. lycopersicum x S. pennellii 
‘LA-716’. Estes resultados contrastam 
com os encontrados por Resende et al. 
(2006) que testaram populações mais 
próximas do material silvestre LA-716. 
Tais autores avaliaram populações F2 (S. 
lycopersicum x S. pennellii ‘’LA-716) 

Resistência à traça-do-tomateiro em plantas com altos teores de acilaçúcares nas folhas
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e F2BC1 [S. lycopersicum ‘TOM-584’x 
F2 (S. lycopersicum ‘TOM-584’ x S. 
pennellii ‘LA716’)] e não encontraram 
esta associação entre teores de AA e 
ovoposição do inseto. Por outro lado, 
essa associação entre menores ovopo-
sições e maiores teores de AA também 
foram relatadas recentemente por Maluf 
et al. (2010), que, a exemplo do presente 
ensaio, também trabalhou com mate-
riais provenientes de retrocruzamentos 
avançados. Isto indica uma associação 
entre maiores teores de AA e menores 
ovoposições da traça, embora esta as-
sociação possa ter sido mascarada nas 
primeiras gerações segregantes a partir 
do cruzamento interespecífico, prova-
velmente devido às grandes influências 
dos muitos “backgrounds” genotípicos 
existentes nestas gerações.

Foram detectadas diferenças signi-
ficativas entre os tratamentos pelo teste 
Scott-Knott a 5% de probabilidade para 
lesões nos folíolos (LF), porcentagem 
de folíolos atacados (PFA) e danos nas 
plantas (DP). Genótipos com altos teores 
de AA apresentaram maior resistência à 
traça-do-tomateiro quando comparados 

com os genótipos com baixos teores de 
AA, para as três variáveis consideradas 
(contrastes C1, C2, C3, Tabela 3).

Tanto para lesão nos folíolos (LF) 
quanto para percentagens de folíolos 
atacados (PFA) e danos na planta (DP), 
todos os clones com altos teores de AA 
demonstraram níveis substancialmente 
mais altos de resistência (menores níveis 
de dano) quando comparados com as 
testemunhas (T15, T16 e T18), pelo teste 
Scott-Knott de agrupamento de médias 
(Tabela 3). Estas diferenças também 
existiram quando as comparações dos 
clones de altos teores de AA foram feitas 
com os clones BPX-370G com baixos 
teores de AA, mas foram menos nítidas 
em alguns casos: os clones T2 e T3, com 
altos teores de AA, não se apresentaram 
nitidamente distintos de alguns dos 
clones BPX-370G com baixos teores 
de AA com relação respectivamente, 
às variáveis PFA para o primeiro, e LF, 
PFA e DF para o segundo (Tabela 3). 
Estas pequenas discrepâncias relativas a 
comparações com os clones BPX-370G 
com baixos teores de AA não existiram 
quando os clones BPX-410H foram 

considerados, o que é indicativo, mais 
uma vez, da influência do background 
genotípico BPX-410H no sentido de po-
tencializar os efeitos do alto teor de AA 
na resistência, relativamente ao efeito 
do background BPX-370G: os clones 
BPX-370G com altos teores de AA 
(T1, T2, T4 e T5), mesmo apresentando 
níveis de resistência mais elevados que 
os das testemunhas com baixo teor de 
AA, mostraram-se inferiores aos clones 
BPX-410H também com altos teores de 
AA (T9, T10, T13 e T14) (Tabela 3).

Dentre os clones com altos teores 
de AA, destacaram-se T9, T13 e T14, 
cujas médias foram significativamente 
menores que as dos demais clones tes-
tados. Estes clones foram apenas menos 
resistentes do que o T17 (S. pennellii), 
altamente resistente à T. absoluta. A 
maior resistência do T17 em relação à 
dos clones BPX-410H e BPX-370G se-
lecionados para altos teores de AA pode 
ser atribuída tanto pela diferença nos 
teores de AA (os teores de AA no aces-
so silvestre são mais elevados), como 
por outros fatores de resistência, além 
dos AA, presentes em (S. pennellii), e 
não recuperados durante o processo de 
seleção, conforme sugerido por Maluf 
et al. (2010).

A associação entre níveis elevados 
de AA e a resistência à traça-do-toma-
teiro T. absoluta encontrada no presente 
ensaio com genótipos já com caracte-
rísticas agronômicas melhoradas, vêm 
sendo confirmada desde as gerações se-
gregantes iniciais a partir do cruzamento 
interespecífico original S. lycopersicum 
x S. pennellii ‘LA-716’ (Resende et 
al., 2006; Pereira et al., 2008) até os 
retrocruzamentos mais avançados, com 
características agronômicas próximas 
das comerciais (Maluf et al. 2010).

Os dados deste trabalho reafirmam 
inferências de outros autores (Resende 
et al., 2003; Gonçalves et al., 2006; 
Resende et al., 2006; Saeidi et al., 2007; 
Maluf et al. 2010; Resende et al., 2008) 
de que os AA derivados de S. pennellii 
são o principal fator responsável pelos 
altos níveis de resistência a pragas e de 
que a seleção indireta para altos teores 
de AA é eficiente na obtenção de linha-
gens melhoradas de tomateiro com bons 
níveis de resistência. Por outro lado, AA 
podem não ser o único fator envolvido 

Tabela 1. Teores de AA (nmols/cm2 área foliar) nos genótipos de tomateiro na geração 
F2RC3 e das testemunhas LA-716 e TOM-584 (acylsugars contents (nmol/cm2 leaflet área) 
genotypes F2RC3 cheks LA-716 and TOM-584). Lavras, UFLA, 2006.

Genótipos testados
Nanomols de acilaçúcar/cm2

Média Amplitude 
entre plantas

L.esculentum TOM-584 (50 plantas, em duas 
observações repetidas1) 0,225 0,172-0,361

L. pennellii LA-716 (47 plantas, em duas ob-
servações repetidas1) 0,624 0,268-1,548

Populações F2 (BPX-410H-01,-02,-03,-04) 
(400 plantas, em duas observações repetidas1) 0,277 0,106-1,019

Populações F2 (BPX-410H-01,-02,-03,-04) (30 
plantas selecionadas com altos teores de AA, 
em duas observações repetidas1)

0,530 0,409-1,019

Populações F2 (BPX-410H-01,-02,-03,-04) (30 
plantas selecionadas com altos teores de AA, 
em seis observações repetidas1)

0,417 0,365-0,549

Populações F2 (BPX-410H-01,-02,-03,-04) (15 
plantas selecionadas com mais elevados teores 
de AA, em seis observações repetidas1)

0,470 
(75.4%)2

0,406-0,608 
(65.0%-97.4%)

1O número de observações refere-se aos testes de determinação dos teores de acilaçúcares 
(numbers of repeated observations refer to the tests of acylsugar content determination); 
2Números entre parênteses representam percentagens relativas à média do acesso silvestre 
LA-716 (numbers within parentheses are percentages relative to the mean of the wild 
accession LA-716).
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na resistência à traça em S. pennellii, 
uma vez que o acesso silvestre possui 
níveis de resistência mais elevados do 
que os genótipos selecionados para 
altos teores de AA, uma conclusão 
semelhante à de Maluf et al. (2010). 
Contudo, além de serem o componente 
mais importante da resistência, os AA 
têm uma herança simples (Resende et 
al., 2002; Gonçalves et al., 2007), es-
sencialmente monogênica, o que torna 
particularmente fácil sua introdução 
em linhagens-elite de tomateiro. Este 
fato, aliado à recente descoberta de 
Maluf et al. (2010) de que híbridos he-
terozigotos resultantes do cruzamento 
entre linhagens com altos teores de AA 
e linhagens com baixos teores de AA 
apresentaram níveis satisfatórios de 
resistência a artrópodos-praga (T. abso-

luta, Bemisia argentifollii e Tetranychus 
urticae), trazem novas perspectivas para 
o melhoramento de tomateiro visando 
à resistência múltipla a pragas. Desta 
maneira, novos clones com altos teores 
de AA foram identificados, particular-
mente os clones BPX-410H-01pl#281, 
BPX-410H-04pl#348 e BPX-410H-04-
pl#481 são promissores para o programa 
de melhoramento genético em tomateiro 
visando resistência à T. absoluta Meyr., 
e provavelmente a outras pragas, poden-
do ser utilizados tanto para obtenção de 
novas linhagens de tomateiro resisten-
tes, quanto para a obtenção de novos 
híbridos (também resistentes) por meio 
de sua combinação com outras linhagens 
que possuam baixos teores de AA.
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Tabela 2. Número de ovos/2 cm2 de área foliar medido no terço superior de plantas de tomateiro aos 14 e 18 dias após infestação com Tuta 
absoluta Meyr. e estimativas de contrastes de interesse (egg counts per 2-cm2 leaflet measured on the upper third portion of tomato plants 
at 14 and 18 days after infestation with Tuta absoluta Meyr. and estimates of contrasts of interest). Lavras, UFLA, 2006. 

Tratamentos Número de ovos
T1= BPX-370G-30-380-68-08-02pl#192 = clone com alto teor de AA  4,000 B1

T2= BPX-370G-30-380-68-08-02pl#287 = clone com alto teor de AA 4,750 B
T3= BPX-370G-30-380-68-08-04pl#269 = clone com alto teor de AA 8,750 C
T4= BPX-370G-30-380-68-08-05pl#270 = clone com alto teor de AA 3,750 B
T5= BPX-370G-30-380-68-08-05pl#283 = clone com alto teor de AA 3,125 B
T6= BPX-370G-30-380-68-08-02pl#045 = clone com baixo teor de AA 3,750 B
T7= BPX-370G-30-380-68-08-04pl#036 = clone com baixo teor de AA 6,125 C
T8= BPX-370G-30-380-68-08-05pl#120 = clone com baixo teor de AA 7,250 C
T9= BPX-410H-01pl#281 = clone com alto teor de AA 4,750 B
T10= BPX-410H-02pl#69 = clone com alto teor de AA 4,250 B
T11= BPX-410H-03pl#345 = clone com alto teor de AA 3,500 B
T12= BPX-410H-03pl#368 = clone com alto teor de AA 4,375 B
T13= BPX-410H-04pl#348 = clone com alto teor de AA 1,250 A
T14= BPX-410H-04pl#481= clone com alto teor de AA 1,125 A
T15= TOM-584 = linhagem comercial com baixo teor de AA 7,000 C
T16= TOM-598 = linhagem comercial com baixo teor de AA 8,500 C
T17= LA-716 = acesso de Lycopersicon pennellii com alto teor de AA 0,000 A
T18= BONUS-F1 = hibrido comercial com baixo teor de AA 8,750 C
Identificação dos contrastes de interesse Estimativa
C1= [clones BPX-370G com altos teores de AA] vs [clones BPX-370G com baixos teores] -0,8335 ns2

C2 = [clones BPX-370G+BPX-410H com altos teores de AA] vs [clones BPX-370G baixos teores]      -1,7425*
C3= [clones BPX-370G+BPX-410H com altos teores de AA] vs. [clones BPX-370G+hibrido com-
ercial com baixos teores de AA]      -4,1175**

C4= [clones com altos teores de AA] vs. [L. pennellii LA-716]       3,9659**
1médias seguidas da mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste Scott Knott (p<0,05) (means followed by the same letter 
within the column do not differ significantly from each other by Scott Knott test (p<0,05); 2ns= não significativo a 5% de probabilidade pelo 
teste de F (ns= non-significant at 5% probability by the F test); **,*significativo a 1% e 5% de probabilidade respectivamente, pelo teste F 
(**,*significant at 1% and 5% probability respectively, by the F test).

Resistência à traça-do-tomateiro em plantas com altos teores de acilaçúcares nas folhas
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Tabela 3. Médias das notas para lesão nos folíolos (LF); porcentagem de folíolos atacados (PFA); danos na planta (DP) e estimativas dos 
contrastes de interesse entre genótipos de tomateiro, medidas 48 dias após infestação com Tuta absoluta Meyr. (score means for leaflet lesion 
types (LLT), percentage of leaflets attacked (PLA) and overall plant damage (OPD), and contrast estimative of interest among genotypes 
measured at 48 days after infestation with Tuta absoluta Meyr.). Lavras, UFLA, 2006. 

Tratamentos LF PFA DP
T1= BPX-370G-30-380-68-08-02pl#192 = linhagem com alto teor de AA 2,53131D 2,37501 C 2,78131 D
T2= BPX-370G-30-380-68-08-02pl#287 = linhagem com alto teor de AA 2,7813 D 2,8125 D 3,0313 D
T3= BPX-370G-30-380-68-08-04pl#269 = linhagem com alto teor de AA 3,0625 E 3,2188 D 3,3750 E
T4= BPX-370G-30-380-68-08-05pl#270 = linhagem com alto teor de AA 2,5625 D 2,5938 C 2,8750 D
T5= BPX-370G-30-380-68-08-05pl#283 = linhagem com alto teor de AA 2,7188 D 2,5938 C 2,9688 D
T6= BPX-370G-30-380-68-08-02pl#045 = linhagem com baixo teor de AA 3,2813 E 3,1563 D 3,5000 E
T7= BPX-370G-30-380-68-08-04pl#036 = linhagem com baixo teor de AA 3,1875 E 3,1250 D 3,3438 E
T8= BPX-370G-30-380-68-08-05pl#120 = linhagem com baixo teor de AA 3,4063 E 3,2188 D 3,6250 F
T9= BPX-410H-01pl#281 = linhagem com alto teor de AA 2,0625 B 1,8438 B 2,0938 B
T10= BPX-410H-02pl#69 = linhagem com alto teor de AA 2,2500 C 2,1250 C 2,4063 C
T11= BPX-410H-03pl#345 = linhagem com alto teor de AA 2,5938 D 2,5313 C 2,6250 D
T12= BPX-410H-03pl#368 = linhagem com alto teor de AA 2,3438 C 2,5000 C 2,7500 D
T13= BPX-410H-04pl#348 = linhagem com alto teor de AA 1,8750 B 1,9375 B 2,0625 B
T14= BPX-410H-04pl#481= linhagem com alto teor de AA 1,9688 B 1,8438 B 1,9375 B
T15= TOM-584 = linhagem comercial com baixo teor de AA 3,6250 F 3,5000 E 3,7813 F
T16= TOM-598 = linhagem comercial com baixo teor de AA 4,0000 F 3,7188 E 3,7813 F
T17= LA-716 = acesso de Lycopersicon pennellii alto teor de AA 1,2500 A 1,0000 A 1,0000 A
T18= BONUS-F1 = hibrido comercial com baixo teor de AA 3,7500 F 3,5000 E 3,5938 F

Identificação dos contrastes de interesse Estimativa
C1= [clones BPX-370G com altos teores de AA] vs [clones BPX-370G com 
baixos teores] -0,5604 ** -0,4479 ** -0,4833 **

C2 = [clones BPX-370G+BPX-410H com altos teores de AA] vs [clones BPX-
370G baixos teores] -0,8599 ** -0,7689 ** -0,8617 **

C3= [clones BPX-370G+BPX-410H com altos teores de AA] vs. [clones BPX-
370G+hibrido comercial com baixos teores de AA] -1,3599 ** -1,1752 ** -1,0909 **

C4= [clones com altos teores de AA] vs. [L. pennellii LA-716] 1,1818 ** 1,3977 ** 1,6279 **
1médias seguidas da mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste Scott Knott (p<0,05) (means followed by the same letter within 
the column do not differ from each other by Scott Knott test (p<0,05); **significativo a 1% de probabilidade pelo teste F (**significant at 
1% probability by the F test).

AC Gonçalves Neto et al.
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DNA analysis using molecular 
markers, such as RAPD (Random 

Amplified Polymorphic DNA), has been 
successfully used to study the genetic 
diversity of many plant species (Rout 
et al., 1998; Piola et al., 1999; Gauer 
& Cavalli-Molina, 2000; Bittencourt, 
2000; Ciampi, 2001; Sales et al., 2001; 
Souza et al., 2004; Gonçalves et al., 
2008; Gonçalves et al., 2009). RAPDs 
are valuable in studies of genetic 
mapping, population genetics, molecular 
systematics, genotype fingerprinting and 
marker-assisted selection in plant and 
animal breeding. Among its advantages, 
RAPDs are a low cost marker and 
provide an unlimited number of highly 
polymorphic fragments, which cover 
nearly the entire genomic DNA (Ferreira 
& Grattapaglia, 1998). Since they are 
not species-specific markers, RAPDs are 
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velutina. Horticultura Brasileira 28: 209-213.
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ABSTRACT
Mandevilla velutina (Mart. Ex Stadelm) Woodson (Apocynaceae) 

is an endemic species in the Cerrado (Brazilian Savannah), whose 
alcoholic extracts and root infusions are extensively used in the 
popular medicine to treat inflammatory diseases and against snake 
bites. Currently, this species has been pointed out as crucial in 
conservation programs. Therefore, studies on its genetic diversity, as 
well as the development of methodology for in vitro conservation in 
germplasm banks are imperative to avoid its extinction. The objective 
of this work was to investigate the intra- and inter-populational 
genetic variability of M. velutina to enhance the representativeness 
of germplasm banks. To this aim, we used RAPD molecular markers. 
The analysis of molecular variance (AMOVA) indicated that the 
intra-populational (81.25%) was higher than the inter-populational 
(18.75%) variability, which was confirmed by the Nei’s Diversity 
Index. The PHIst (0.188) and qP (0.1586) values of genetic variation 
indicated high population structuring. There seems to be no direct 
correlation between geographic distances and genetic similarity 
among the three studied populations. 

Keywords: Mandevilla velutina, medicinal plant, extinction risk, 
molecular markers.

RESUMO
Diversidade genética em populações naturais de batata 

infalível

A batata-infalível (Mandevilla velutina (Mart. Ex Stadelm) Wood-
son, Apocynaceae) é uma espécie endêmica do Cerrado, amplamente 
utilizada na medicina popular na forma de extrato alcoólico ou in-
fusões do sistema subterrâneo. A planta é utilizada no tratamento de 
processos inflamatórios e em acidentes com serpentes. Atualmente, 
esta espécie é considerada prioritária em programas de conservação 
e, por isso, estudos de diversidade genética e métodos de conservação 
in vitro em bancos de germoplasma são relevantes para evitar sua 
extinção. O objetivo deste trabalho foi estudar a variabilidade genética 
em diferentes populações de batata infalível por meio de marcador 
molecular RAPD visando fornecer subsídios para a conservação da 
espécie em bancos de germoplasma. A análise molecular de variân-
cia (AMOVA) revelou que a variabilidade dentro das populações 
(81,25%) foi maior que entre populações (18,75%). Esses resultados 
foram confirmados pelo Índice de diversidade de Nei. As estimativas 
de variação de PHIST (0,188) e qP (0,1586) indicaram alta estruturação 
populacional. Não foi observada uma relação direta entre as distâncias 
genéticas e geográficas das três populações estudadas. 

Palavras-chave: Mandevilla velutina, planta medicinal, risco de 
extinção, marcador molecular.
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especially suitable for the preliminary 
assessment of the genetic diversity in 
populations and/or species which little 
is known from in the scientific point 
of view, as it is the case of Tibouchina 
papyrus (Telles & Soares, 2007). RAPDs 
are PCR-based markers developed by 
Williams et al. (1990) that offer the 
opportunity to generate a large amount 
of polymorphism of DNA fragments 
spread throughout the genome, without 
requiring prior knowledge of the DNA-
sequence target, or of species-specific 
primers. The technique involves the 
simultaneous amplification of several 
anonymous regions in the genome using 
arbitrary primer-sequences for PCR 
(Ferreira & Grattapaglia, 1998).

The genetic characterization of 
populations by means of molecular 
markers is based on the evaluation of 

differences in genetic patterns and the 
identification of specific bands. The 
different markers currently available 
allow us to access a considerable level 
of polymorphism, thus enabling the 
analysis of genetic variability within 
and between populations (Alfenas et al., 
2006). The analysis of genetic diversity 
makes it possible to select genotypes 
of interest for further conservation in 
germplasm banks, aiming at preserving 
the genetic variability present in natural 
populations and decelerating the pace of 
genetic erosion.

In Brazil, especially in the Brazilian 
Savannah, numerous species have 
been listed as priorities in conservation 
programs and studies of genetic diversity, 
because of the high degree of endemism 
and devastation that this biome faces. 
In this context, we found the species 
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Mandevilla velutina (Mart. Ex Stadelm) 
Woodson, whose natural populations 
are shrinking to alarming levels. That 
spices is used in popular medicine as 
alcoholic extracts or infusions of the 
underground part to treat inflammatory 
processes and accidents with poisonous 
snakes (Almeida et al., 1998).

Our objective was to study the 
genetic variability of Mandevilla 
velutina to provide useful information 
for the ex situ conservation of is natural 
populations.

MATERIAL AND METHODS

Mandevilla velutina leaves were 
collected in the municipalities of 
São Carlos, Santa Catarina State, 
Pedregulho, São Paulo State, and 
Araxá, Minas Gerais State, Brazil, 
comprising in total 67 individuals. 
Leaves of each accession were packed 
separately, in indentified falcon tubes 
containing blue silica gel, and then 
stored at -20ºC, until DNA extraction. 
Plants were collected at random and the 
geographical location data were mapped 
by the Global Positioning System 
(GPS). An exsiccate was deposited in 
the Herbarium of Medicinal Plants, 
University of Ribeirão Preto (HPM-
UNAERP, Ribeirão Preto, São Paulo 
State) under the number No. 0013.

Young leaves were used for genomic 
DNA extraction, according to Doyle 
& Doyle (1987). DNA was purified 
by re-suspension in 500 µL 1 M NaCl 
solution and incubation in water bath 
at 65°C for 5 minutes. Next, DNA 
was kept at 4°C for 30 minutes and 
centrifuged at 12,000 rpm for 5 minutes. 
The supernatant containing the DNA 
was transferred to another tube and 350 
µl of Isopropanol were added. After a 
10-minute rest, the DNA precipitated 
and was centrifuged at 12,000 rpm for 
5 minutes. Then, the pellet was washed 
twice with 70% ethanol, followed 
by centrifugation at 12,000 rpm for 
5 min. After drying for one hour at 
room temperature, the pellet was re-
suspended in 100 µl of Milli-Q water. 
For quantification, DNA was applied to 
an agarose gel 1% (w/v), stained with 
Ethidium bromide and illuminated 
under ultraviolet light. Bands were 

compared to standard DNA (lambda 
phage) of known concentrations.

To standardize the RAPD protocol, 
DNA samples were evaluated initially 
with 100 primers (Operon Technology 
and Life Biosynthesis Incorporated), from 
which 11 were selected (Table 1). Only 
reproducible bands in different analysis 
were considered. Weak amplifications 
that eventually occurred were excluded. 
Control samples, containing all reaction 
products except DNA were evaluated 
to check for non self-amplification or 
presence of contaminants. At the end, 
we developed a matrix of binary data 
containing the absence or presence of 
amplified fragments.

The standardization of the PCR 
parameters for M. velutina produced 
the following RAPD reaction: 3 µL of 
Tp 10X; 3 µL of dNTPs 2.5 mM; 1.8 
µL of MgCl2 25 mM; 7 µL of primers 
10 ng µL-1; 0.2 µL of Taq polymerase 5 
u µL-1 and 2 µL of DNA 5 ng µL-1 in a 
final volume of 30 µL. The amplification 
was performed in a thermal-cycler 
as follows: two cycles at 94°C for 2 
minutes, one cycle at 37°C for 1 minute, 
one cycle at 72°C for 2 minutes and 33 
cycles at 94°C for 10 seconds, 40°C for 
20 seconds (annealing temperature) and 
72°C for 2 minutes.

For the analysis of genetic variability, 
the binary data (presence or absence of 
bands) obtained from RAPD, were used 
to estimate the allele frequencies based 
on the correction proposed by Lynch 
& Milligan (1994). Then, a descriptive 
analysis of the total variability was 
carried out by calculating the percentage 
of polymorphic loci, assuming the 
Hardy-Weinberg equilibrium. We used 
the software POPGENE (Yeh et al., 
1999). Nei´s genetic distances (1973, 
1978) were used in the cluster analysis, 
carried out by the UPGMA (unweighted 
pair-group method with arithmetic 
means) method (Legendre & Legendre, 
1998).

The variance among and within 
populations was studied also by AMOVA 
(Analysis of Molecular Variance), as 
proposed by Excoffier et al. (1992). 
We used TFPGA (Miller, 1997), 
AMOVA-PREP 1.01 (Miller, 1998) and 
WINAMOVA 1.04 (Excoffier, 1992). 
Allele frequencies were also submitted 

to analysis of variance (Weir 1996; 
Telles, 2000).

RESULTS AND DISCUSSION

Among the primers evaluated, we 
selected those that produced bands of 
high intensity and that revealed a high 
degree of polymorphism (Table 1). 
The 11 primers selected produced 111 
bands, mostly polymorphic in the three 
populations, as exemplified by primer 
OP11 for twenty-six accessions (Figure 
1). The lowest and highest numbers 
of bands per primer were respectively 
seven and 15 (Table 1).

The results of the genetic variability 
obtained with different statistical 
estimates indicated that RAPDs 
provided a consistent genetic analysis 
of the three Mandevilla velutina natural 
populations studied. Considering the 67 
individuals assessed, the total percentage 
of polymorphic loci was 81.08%. The 
population from Araxá comprised the 
highest percentage of polymorphic loci 
(77.48%), followed by the populations 
of Sacramento (64.86%) and Pedregulho 
(49.55%) (Table 2). The AMOVA 
based on RAPD markers showed that 
most of the genetic variability was in 
the intrapopulational (81.25%) when 
compared to interpopulational level 
(18.75%), which is an interesting result, 
since M. velutina is a cleistogamic 
species. PHIst value was 0.188 (p<0.001), 
indicating a significant structuring of the 
genetic variability in these populations 
(Table 3). The analysis of variance for 
allele frequencies, which was used to 
evaluate the structure of the genetic 
variability in the populations of M. 
velutina, showed qP values ranging 
from 0.027 to 0.2833, with a global 
value of 0.1586 (IC at 95% 0.2251 and 
0.1037).

Wind is the main agent of seed 
dispersal in M. velutina, which favors a 
long distance spread, especially because 
seeds are light and crowned with a dense 
apical tuft of 15-20 mm-long trichomes 
(Almeida et al., 1998). According 
to Loveless & Hamrick (1984), seed 
dispersal by the wind increases the 
variation within populations, but this 
depends also on the wind speed and on 
characteristics of the seeds. Migration 

BW Bertoni et al.
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of few seeds over long distances can 
prevent populations from diverge. This 
information corroborates the results 
currently obtained for M. velutina, as 
most of the genetic variability was 
identified within populations (81.25%). 
In this case, it is possible to infer that 
populations arise from different plants. 
However, to confirm this statement, it 
would be interesting to carry out a more 
refined analysis of gene flow via pollen 

and seed, which also could define the 
number of maternal lineages that gave 
rise to these populations.

Natural populations often have high 
levels of genetic variation. Several 
events can lead to this variation, as 
colonization of new habitats, territories 
or regions; population bottleneck; 
genetic changes by stochastic events, 
such as genetic drift, mutation, natural 
selection; and other aspects related to 

the species reproduction and biology 
(Solé-Cava, 2001; Solferini & Selivon, 
2001; Fernandes-Matioli, 2001). For 
estimating PHIst significantly different 
from zero, values greater than 0.05 
were considered as indicators of high 
population structure and vice-versa 
(Solé-Cava, 2001). Thus, as the estimate 
of variation PHIst was 0.188, higher than 
the limit established, we concluded that 
there was a high population structure. 
This result was confirmed by analyzing 
the pattern of spatial variation based on 
the Pearson correlation coefficient (r) 
between the matrices of Nei’s genetic 
distances and the geographical distances 
between populations. The r value for the 
matrices was 0.80227, which is a high 
magnitude.

According to Solferini & Selivon 
(2001), genetic distances are measures 
of the divergence between populations 
based on genotypic frequencies. 
When the genetic distances among the 
sampled populations were analyzed, 
we observed variations between 0.308 
(the lowest value, recorded between the 
populations from Pedregulho and São 
Carlos) and 0.744 (the highest value, 
estimated between the populations 
from São Carlos and Araxá). The 
populations from Pedregulho and Sao 
Carlos, although genetically closer, are 
more geographically distant from each 
other. Thus, it appears that there is no 
direct relationship between genetic 
and geographical distances among 
the three M. velutina populations 

Table 1. Primers and RAPD bands obtained in the analysis of 67 accessions of Mandevilla velutina (primers e bandas de RAPD obtidas na 
análise de 67 indivíduos de batata infalível). Ribeirão Preto, UNAERP, 2007.

Primers Sequences (5’→ 3’)
Number of bands

Total Polymorphic Monomorphic
1 CAGGCCCTTC 9 5 4
2 TGCCGAGCTG 12 12 0
3 AGGTGACCGT 8 7 1
4 GTCCACACGG 9 8 1
5 CAGCACCCAC 10 10 0
6 TCGCCCAGTG 7 6 1
7 TGCCGAGCTG 8 7 1
8 GAATATGGGTGCGCTCTG 8 8 0
9 AGGGGTCTTG 13 10 3
10 AAGGGATTGTTCTGTTCGCTG 15 11 4
11 TGATTACACCAATTACCACG 12 8 4

Total 111 92 19

Table 2. Basic descriptive statistics of three populations of Mandevilla velutina, assuming the 
Hardy-Weimberg equilibrium (parâmetros descritivos básicos de três populações de batata 
infalível, assumindo o equilíbrio de Hardy-Weinberg). Ribeirão Preto, UNAERP, 2007.

Population Sample average size ( n ) Polimorphic loci (%)
Pedregulho 10 49,55
São Carlos 16 64,86
Araxá 41 77,48
Total 67 81,08

Table 3. Inter- and intra-populational AMOVA for 111 individuals of Mandevilla velutina 
(AMOVA entre e dentro de populações para 111 indivíduos de batata infalível). Ribeirão 
Preto, UNAERP, 2007.

Sources of 
variation

DF SQ MSD
Components 
of Variance

Total 
variation 

(%)
P

Pairwise 
PHIST

Among 
populations

2 142.22 71.11 3.37 18.75 <0.001 0.188

Within 
populations

61 890.84 14.60 14.60 81.25 - -

Total 63 1,033.06
DF: degrees of freedom (graus de liberdade); SQ: sum of squares (soma de quadrados); 
MSD: mean square deviations (soma dos quadrados médio); P: levels of significance of the 
estimates of genetic variation after 1000 permutations (nível de significância da estimativa 
de variação genética após 1000 permutações).

Genetic diversity among natural populations of Mandevilla velutina
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studied, as observed before for catuaba 
(Anemopaegma arvense) (Batistini, 
2006).

Populations of endangered species 
are often structured. This is due to 
the environmental degradation, which 
promotes the formation of refuges 
(fragments), where small populations of 
these species persist without exchanging 
genes with individuals from not 
disturbed areas. Therefore, the analysis 
of the pattern of spatial variation is 
very important for conservation studies, 
because, if an endangered species in 
a given area appears structured, the 
conservation strategy should be to 
preserve the diversity of the species, 
preventing losses of local adaptations 
in the event of mixtures (Solé-Cava, 
2001). Zimback et al. (2004) stress 
that the study of the genetic structure 
of natural populations from native 
species is important because it allows 
inferences about their current status and 
proposes measures to either maintain 
the conservation condition or to recover 
the genetic potential of the species. 
The figures of the statistical estimates 
presently obtained for M. velutina show 
the relevance of this work and point 
for the need to initiate conservation 
program for the species.
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Gerbera (Gerbera hybrida Hort., 
As te raceae)  i s  one  o f  the 

most important trade flowers in the 
international market, mainly in European 
countries such as the Netherlands, 
Germany, France and Italy and also 
Israel, Colombia and United States of 
America. Its commercial relevance is 
confirmed by the amount of money 
involved in the productive chain of this 
species. In the California State (USA) 
over 60 million units of gerbera flower 
are produced, which generate an income 
of U$30 million a year. In Europe, the 
sales in the Netherlands exceed 100 
million units with value superior than € 
100 million (Teeri et al., 2006; Chung 
et al., 2001).

Gerbera hybrida Hort., Asteraceae 
presents capitulum inflorescence with 
centripetal development. The capitulum 

CARDOSO RDL; SCHEFFER-BASSO SM; GRANDO MF. 2010. Proposal for commercial classification of the gerbera capitulum based in the flower 
overlap index. Horticultura Brasileira 28: 214-217.
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ABSTRACT
The aim of this work was to propose a methodology for 

commercial classification of gerbera´s capitulum based on the trans 
flowers overlap coefficient. Three to eight capitula of twenty-eight 
cultivars of gerbera cut flower and seven non-commercial accesses 
were used. The width measurement of the trans flowers group 
(internal ray flower) as well as the sum of the width of the trans 
and ray flowers (external ray flower) groups were taken from each 
capitulum. The average of each access and the overlap coefficient 
were calculated (CS = width of the trans flowers group / Σ of the width 
of the trans and ray flowers groups) and submitted to the multivariate 
analysis, to verify the grouping by the average Euclidian distance 
matrix. It is proposed that gerberas with CS= 0.01 to 0.15 be classified 
as simple, CS= 0.16 to 0.40 as semi-double and CS superior to 0.41 
as double. The overlap coefficient (CS) can be used to systematize 
the classification of the gerbera capitula, reducing the divergences in 
the classification and the subjectivity in the decisions of producers, 
florists and breeders.

Keywords: Gerbera sp., simple capitulum, semi-double capitulum, 
double capitulum.

RESUMO 
Proposta para classificação comercial dos capítulos de gérbera 

com base no coeficiente de sobreposição das flores

Objetivou-se neste trabalho propor uma metodologia para classi-
ficação comercial dos capítulos de gérbera com base no coeficiente de 
sobreposição das flores trans. Foram utilizados três a oito capítulos de 
vinte e oito cultivares de gérbera com aptidão para corte e sete acessos 
não comerciais. Em cada um dos capítulos realizou-se a medição da 
largura do conjunto das flores trans (flores do raio interno) e a soma 
da largura do conjunto das flores trans e do raio (flores do raio ex-
terno). Com isso, calcularam-se os coeficientes de sobreposição das 
flores trans (CS= largura do conjunto das flores trans / Σ da largura 
do conjunto das flores trans e do raio) e submeteram-se os dados à 
análise multivariada, com a finalidade de verificar o agrupamento me-
diante matriz de distância euclidiana média. Propõe-se que gérberas 
com CS= 0,01 a 0,15 sejam classificadas como simples, CS= 0,16 a 
0,40, semidobradas e CS superior a 0,41, dobradas. O coeficiente de 
sobreposição pode ser utilizado para sistematizar a classificação dos 
capítulos de gérbera, reduzindo as divergências e a subjetividade nas 
decisões de produtores, floricultores e melhoristas.

Palavras-chave: Gerbera hybrida, capítulo simples, capítulo semi-
dobrado, capítulo dobrado.

(Recebido para publicação em 26 de maio de 2009; aceito em 11 de março de 2010)
(Received on May 26, 2009; accepted on March 11, 2010)

is formed by many flowers called 
floscules, which lye in a common 
receptacle, surrounded by involucral 
bracts (phyllaries)  organized in one 
or more series (Barroso, 1991). The 
gerbera capitulum is a highly organized 
structure, formed by different kinds of 
flowers: ray flowers (flowers from the 
external ray), trans flowers (flowers from 
the internal ray) and the disc flowers. 
The ray flowers are female and the disc 
flowers are hermaphrodites, which can 
be grouped in fertile hermaphrodites 
and functionally male flowers. The 
trans flowers present pistils, whose 
anthers are absent or poorly developed 
and presents corolla with ligule and 
two lips; the superior lip presents 
intermediate length among the disc and 
the ray flowers lip lengths. Botanically, 
the gerbera capitulum is classified as 

actinomorphic, which means it presents 
radial symmetry (Cabrera & Klein, 
1973; Barroso, 1991; Yu et al., 1999; 
Elomaa & Teeri, 2001). In spite of it, 
the Brazilian Ministry of Agriculture, 
Livestock and Food Supply (MAPA, 
2007) classifies the gerbera capitula for 
commercial finality in simple, semi-
double and double based on subjective 
criteria, according to illustrations 
presented in gerbera descriptors (Figure 
1), of the Brazilian National Service for 
Protection of Cultivars (SNPC). It leads 
to opinion divergences and a high level 
of subjectivity in the classification.

There are papers in which the 
authors describe what is considered as 
a double capitulum. For Kloss et al. 
(2004), a double capitulum is the one 
which presents widened row of trans 
flowers. However, for Rogers & Tija 
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(1990), a double capitulum is the one 
which presents more than one row of ray 
flowers. It demonstrates the divergence 
and the difficulty in the definition 
of a gerbera classification towards 
the capitulum type for commercial 
finality.

This work aimed at proposing a 
methodology to help the commercial 
classification of the gerbera capitula 
based on its morphology, favoring the 
cultivars description.

MATERIAL AND METHODS

The study was carried out from 
December 2005 to March 2006, in 
Passo Fundo, Rio Grande do Sul 
State, Brazil. Twenty eight cut gerbera 
commercial cultivars  (Orca, Cosmo 
Dino, Classic Fábio, Orange, Tonga, 
Rokie, Miriam, Amazone, Terra Fame, 
Azteca, Tennessee, Cariba, Cabana, 
Bianca, Dino, Kozak, Igor, Lady, 
Gunda, Havanna, Eyecatha, Orange 
Dino, Onedim, Junk Frau, Solemio, 
King Alexandre, Lamborghini and Pink 
Elegance) and seven non-commercial 
accessions, collected from Rio Grande 
do Sul (A9, A10, A11 and A12) and 
Espírito Santo (A7, A8 and A13) 
states gardens were evaluated. The 
following accessions are registered 
in the  Herbarium of Universidade de 
Passo Fundo, Rio Grande do Sul State, 
Brazil: (RSPF): A7 (RSPF-11.315), A8 
(RSPF-11.316), A9 (RSPF-11.325), A10 
(RSPF-11.326), A11 (RSPF-11.327), 
A12 (RSPF-11.318) and A13 (RSPF-
11.317).

Plants were grown in a semi-protected 
environment, which was constituted by 
an impermeable cover (low-density 
0.15 mm thick turbid polyethylene film) 
surrounded by a 50% shadowed with 
retractile transparent plastic drapery, 
which allowed the transmittance of 
30% of the solar global radiation. Plants 
were grown on polyethylene contents 
filled with 5 litters of the commercial 
substrate Rendimax Floreira (turf + 
bentonite) mixed at the same proportion 
to carbonized rice husk, which presented 
the following characteristics: density: 
345 g L-1; porosity: 70%; pH = 6.4; 
electric conductivity: 0,66 mS. Plants 
were manually irrigated whenever it 

was necessary. Liquid fertilizers were 
applied once a week and two solutions 
(A or B) were applied on each week. 
Solution A was constituted by 0.8 g L-1 
calcium nitrate, 0.4 g L-1 ammonium 
nitrate, 0.01 g L-1 “tenso ferro” and 
0.001 g L-1 borax. Solution B was 
composed by 0.7 g L-1 potassium nitrate, 
0.6 g L-1 magnesium sulphate, 0.15 g L-1 
MAP and 0.01 g L-1 of “tenso cocktail” 
(Guiseline, 2002).

Three to eight capitula of each 
accession were evaluated at the moment 
they reached the commercial stadium, 
which was considered when two of the 
disc flower rows were opened. In each 
of the capitula the width of the trans 
flowers set was measured (LFT) and 
the sum of the LFT and the ray (LT) 

(Figure 1) was calculated. Then, the 
overlap coefficient (CS) was obtained 
by the ratio LFT/LT. The parameters 
were submitted to the multivariate 
analysis by the average Euclidian 
distance estimative (DEM) and, after, 
to the generation of a dendrogram by 
the complete ligation method. Statistical 
analyses were performed by  Genes 
program (Cruz, 2001).

RESULTS AND DISCUSSION

The obtained overlap coefficients 
varied from 0.03 to 0.64, which indicated 
difference among the capitula in relation 
to the trans flowers overlap. When the 
classification criteria of the Brazilian 
Ministry of Agriculture, Livestock 
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Figure 1. (A) Measures used to obtain overlap coefficient. LFT= width of trans flowers set 
and LT= sum of width of the trans and ray flowers sets. (B) Classification of capitula 
according to information of the SNPC (Brazilian National System for Protection of Cultivars). 
(C) Figure made available by the Brazilian Ministry of Agriculture (MAPA) for capitulum 
classification. Only for semi-double or double cultivars: Capitulum= width of ligulated 
internal flowers set, (A) compared to the width of the capitulum (B). Illustration adapted 
from MAPA (2007) ((A) Medidas utilizadas para a obtenção do coeficiente de sobreposição 
LFT= largura do conjunto das flores trans e LT= soma da largura do conjunto das flores 
trans e do raio. (B) Classificação dos capítulos conforme informações do SNPC (Sistema 
Nacional de Proteção de Cultivares). (C) Figura disponibilizada pelo MAPA para classificar 
os capítulos. Apenas cultivares semidobradas ou dobradas: Capítulo= largura do conjunto 
das flores liguladas do raio interno (A) comparado à largura do capítulo (B). Figura adaptada 
de MAPA (2007)). Passo Fundo, UPF, 2008.
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and Food Supply (MAPA, 2007) and 
the classification criteria based on the 
overlap coefficient were compared, 
the results matched highly (80.5%) 
in the types of capitula. It indicated 
the similarity among results and the 
possibility of adoption of an objective 
criterion based on linear measures for 
the cultivars description.

Through the grouping analysis 
(Figure 2), the formation of three 
groups was verified. The group 1 was 
formed only by the accessions which 
presented capitula with CS ranging 
from 0.03 to 0.09; the second grouped 
capitula whose CS ranged from 0.16 to 
0.34; and the third, from 0.41 to 0.60. 
The most divergent accessions were 
‘Tonga’ (simple capitulum) and ‘Junk 
Frau’ (double capitulum) (DEM= 2.95) 
and the most similar ones were ‘Orca’ 
and ‘Cosmo Dino’ (DEM= 0.0). For 
the most divergent accessions, the CS 
ranged from 0.03 cm (‘Orca’) to 0.64 cm 
(‘Junk Frau’). Hence, it is proposed here 
to classify as simple capitula the ones 
with CS between 0.01 and 0.14; as semi-
double capitula when CS is between 0.15 
and 0.35 and as double capitula the ones 
whose CS is equal or superior to 0.36 
(Figure 2).  The capitulum classification 
criterion based on the trans flowers 
overlap coefficient, which is proposed 
by this paper, might support the current 
gerberas capitula classification models, 
which are subjective and contradictive. 
Some authors consider as double 
capitula the ones which present a 
widened trans flowers row (Kloss et al., 
2004), without differentiation among 
the semi-double and double capitula, 
since all of them present a widened 
trans flowers set. However, the width-
based criterion to classify a capitulum 
as double is not exact. For Rogers 
& Tija (1990), gerbera with a single 
row of radian flowers are considered 
as simple flowers and the ones with 
more than one line are considered 
double. Nevertheless, this criterion 
does not match the classification which 
is carried out by growers, who classify 
gerbera as simple, semi-double and 
double. Moreover, if that first method of 
classification were used, then possibly 
all the cultivars would be classified as 
double, since there are many cultivars 
classified as simple even though they 

Table 1. Gerbera accessions, overlap coefficient, classification of the gerbera capitula by 
subjective criterion (MAPA) and by the overlap coefficient (CS) (acessos de gérbera, coefi-
ciente de sobreposição e classificação dos capítulos pelo critério subjetivo (MAPA) e pelo 
coeficiente de sobreposição (CS)). Passo Fundo, UPF, 2008.

Commercial classification of gerbera capitula: S = simple capitulum; SD = semi-double 
capitilum and D = double capitulum. Controversies in the gerbera capitula classification 
among the current and the proposed criteria are enhanced by gray (classificação comercial 
dos capítulos de gérbera: S = capítulo simples; SD = capítulo semidobrado e D = capítulo 
dobrado. Em destaque, sombreado, controvérsias na classificação dos capítulos de gérbera 
utilizando os critérios atuais e o proposto).

RDL Cardoso et al.

Cultivars/accessions
Overlap 

coefficient
MAPA (2007) 
classification

CS 
classification

Orca 0,07 S S

Orange 0,16 S SD

A8 0,04 S S

Dino 0,24 SD SD

Kozak 0,42 SD D

Igor 0,41 SD D

Lady 0,54 SD D

Eyecatha 0,46 SD D

A7 0,06 SD S

Solemio 0,60 D D

Pink 
Elegance 0,32 D SD

A11 0,54 D D
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be classified as a double cultivar. In 
addition, the Kozak (CS= 0.42) and 
the Igor (CS= 0.41) cultivars presented 
the minimum values to be classified as 
double, but they are, visually, similar to 
the semi-double flowers.

The overlap coefficient of trans 
f lowers may be uti l ized to the 
commercial classification of gerbera 
capitula, reducing divergences and the 
subjectivity in the classification carried 
out by growers, sellers, plant breeders 
and by the Brazilian National System 
for Protection of Cultivars (SNPC). 
This approach can be improved with 
the evaluation of a greater number of 
cultivars, in order to establish the limits 
for the three capitula categories.
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present more than one line of ray 
flowers.

Here, many cultivars matched the 
classification of the Brazilian Ministry 
of Agriculture, Livestock and Food 
Supply (MAPA, 2007). The greatest 
divergences occurred in semi-double 
capitulum flowers (Table 1), which 
can also be noticed in the dendrogram. 
In the dendrogram, difficulties in 
establishing groups can be noticed 
when CS are superior to 0.15. The 
Orange cultivar, classified by the MAPA 
(2007) methodology as simple, would 
be classified as semi-double by the 
overlap coefficient method (0.16). The 
A7 accession, classified by the MAPA 
(2007) methodology as semi-double, 
did not present a CS value high enough 
to match this classification (CS= 0.06) 
and was classified as simple. The Pink 
Elegance cultivar presents divergences 
in its commercial classification and is 
controversially recognized by growers 
as a double or as a semi-double flower. 
By the overlap coefficient method, its 
CS value (0.32) would classify it as 
a semi-double flower. The Eyecatha 
cultivar presented CS= 0.46 and would 

Figure 2. Genetic dissimilarity dendrogram among 35 gerbera accesses based on the overlap coefficient of the trans flowers group, obtained 
by the method of the most distant neighborhood, based on the matrix of euclidian medium distance (dendrograma de dissimilaridade gené-
tica entre 28 cultivares e sete acessos de gérbera com base no índice de sobreposição do conjunto das flores trans, obtido pelo método do 
vizinho mais distante, baseado na matriz de distância euclidiana média. Passo Fundo, UPF, 2008.

Proposal for commercial classification of the gerbera capitulum based in the flower overlap index
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O maxixe (Cucumis anguria L.) é 
uma hortaliça de origem africana, 

bastante cultivada nas regiões Norte e 
Nordeste. Produz frutos sem sabor amar-
go e com variações quanto a espiculo-
sidade e ao tamanho, geralmente com 
peso médio de 30 g (Modolo &Costa, 
2003). É comum encontrar plantas de 
maxixe crescendo de modo subespontâ-
neo no meio de outras plantações, cuja 
produção atende ao consumo doméstico 
e ao mercado, quando há demanda.

O maxixe é utilizado na forma de 
fruto imaturo, podendo ser consumido in 
natura (salada), em conserva (picles) ou 
cozido (refogados, sopas etc.). De modo 
geral, é uma hortaliça subutilizada como 
alimento, tanto no Brasil quanto no resto 
do mundo (Robinson & Decker-Walters, 
1997; Bates et al., 1999).

OLIVEIRA AP; OLIVEIRA FJV; SILVA JA; OLIVEIRA ANP; SANTOS RR; SILVA DF. 2010. Parcelamento e fontes de nitrogênio para produção de 
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RESUMO
Fontes e parcelamentos de nitrogênio foram avaliados no ren-

dimento do maxixeiro, cv. Nordestino, na Universidade Federal da 
Paraíba, em blocos casualizados, esquema fatorial 2 x 7, com duas 
fontes de nitrogênio (uréia e sulfato de amônio) e sete épocas de 
aplicação: a) (100% na semeadura; b) 100% aos 30 dias após a se-
meadura (DAS); c) 100% aos 60 DAS; d) 50% na semeadura e 50% 
aos 30 DAS; e) 50% na semeadura e 50% aos 60 DAS; f) 50% aos 
30 e 50% aos 60 DAP; g) 33% na semeadura, 33% aos 30 e 33% aos 
60 DAP, em quatro repetições. O peso médio de frutos foi inferior 
quando o sulfato de amônio foi fornecido 100% na semeadura e 
100% aos 60 DAS, 27 e 21 g fruto-1, respectivamente, não havendo 
alteração na fonte uréia, e entre as fontes. A produção de frutos por 
planta (2,364 kg planta-1), o número de frutos por planta (64 frutos 
planta-1) e a produtividade de frutos  (20,93 t ha-1) foram superiores 
significativamente quando o nitrogênio, fonte sulfato de amônio foi 
parcelado 50% aos 30 e 50% aos 60 DAS. Quando a fonte de nitro-
gênio foi a uréia, a produção de frutos por planta (1,437 kg planta-1), 
o número de frutos por planta (48 frutos planta-1) e a produtividade 
de frutos (12,66 t ha-1) foram significativamente maiores quando foi 
parcelada 50% na semeadura e 50% aos 30 DAS.

Palavras-chave: Cucumis anguria L., uréia, sulfato de amônio, 
rendimento.

ABSTRACT
Parceling and nitrogen fertilization sources for gherkin 

yield

The nitrogen sources and parceling were evaluated concerning to 
gherkin plant, Nordestino cv., in the Universidade Federal da Paraíba, 
Brazil. The experimental design was the randomized block design 
in the factorial scheme 2 x 7, constituted of two nitrogen sources 
(urea and ammonium sulfate) and seven application times: a) (100% 
at sowing date; b) 100% 30 days after sowing (DAS); c) 100% 60 
DAS; d) 50% at sowing date and 50% at 30 DAS; e) 50% at sowing 
date and 50% at 60 DAS; f) 50% at 30 and 50% at 60 DAP; g) 33% 
at sowing date, 33% at 30 33% at 60 DAP, with four replicates. The 
average weight of the fruits was inferior, 27 and 21 g, respectively, 
when the ammonium sulfate was 100% supplied at sowing and 100% 
at 60 DAS, as no alteration occurring in the urea source nor between 
those N sources. The yield of fruits of one plant (2.364 kg plant-1), the 
number of fruits of one plant (64 fruits plant-1) and fruit productivity 
(20.93 t ha-1) were significantly higher, when the nitrogen (ammonium 
sulfate source) was 50% parceled at 30 and 50% at 60 DAS. When 
urea was the nitrogen source, the yield of fruits of one plant (1.437 
kg plant-1), the number of fruits of one plant (48 fruits plant-1) and 
the fruit productivity (12.66 t ha-1) were significantly higher, when it 
was parceled 50% at sowing date and 50% at 30 DAE.

Keywords: Cucumis anguria L., urea, ammonium sulfate, yield.
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O maxixe é pouco exigente em solo, 
porém adapta-se melhor àqueles areno-
sos, leves e soltos. Quanto a sua fertili-
zação, muitos produtores não realizam 
adubações, isso porque ele se beneficia 
de resíduos de nutrientes aplicados 
anteriormente. Não obstante, em solos 
pobres é recomendado o fornecimento 
de matéria orgânica, nitrogênio, fósforo 
e potássio (Pimentel, 1985; Filgueira, 
2000).

O nitrogênio é o segundo nutriente 
mais exigido pelas hortaliças (Filgueira, 
2000). Seu fornecimento via adubação 
funciona como complementação à 
capacidade de suprimento dos solos, 
geralmente com teores baixos desse 
nutriente, em relação às necessidades 
das plantas (Malavolta et al., 1990). 
Portanto, quando o nitrogênio no solo 

encontra-se em quantidades insuficien-
tes para o suprimento das plantas, suas 
folhas ficam cloróticas, e produzem 
menos, mas se estiver em excesso, a 
planta vegeta excessivamente e produz 
menos frutos (Malavolta et al., 2002). 
As fontes nitrogenadas mais utilizadas 
na agricultura brasileira são a uréia e 
o sulfato de amônio (Barbosa Filho et 
al., 2004). A uréia apresenta 45% de 
nitrogênio e o sulfato de amônio com 
21% de nitrogênio e 23% de enxofre 
(Malavolta et al., 2002). No Brasil, cerca 
de 52% do N consumido é na forma de 
uréia, 19% como sulfato de amônio e 
12,1% como nitrato de amônio (Sangoi 
et al., 2003).

Na adubação nitrogenada em horta-
liças, incluindo aquelas produtoras de 
frutos, deve-se levar em consideração 
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as exigências da cultura, condições de 
clima, além da idade da planta, pois 
a cultura precisa de níveis diferentes 
do nitrogênio que vai depender do seu 
estádio de desenvolvimento (Malavolta 
et al., 1997).

De acordo com Silva et al. (2004), 
uma das formas para reduzir perdas de 
nitrogênio e melhorar seu aproveitamen-
to seria sua aplicação na semeadura ou 
transplantio juntamente com o fósforo 
e o potássio, e o restante distribuído 
em cobertura, em uma ou mais vezes, 
coincidindo com o período de maior 
exigência de cultura.

Nesse sentido, o parcelamento do 
nitrogênio pode amenizar as perdas, 
além de favorecer uma melhor produção 
devido ao eficiente aproveitamento do 
nutriente pelas plantas, devendo o mes-
mo ser aplicado na época de maior exi-
gência pelas plantas, pois o nitrogênio 
que não é absorvido é perdido de alguma 
forma, seja por lixiviação ou volatiliza-
ção (Barbosa Filho et al., 2004).

Pimentel (1985) recomenda o forne-
cimento do todo o nitrogênio (uréia) na 
semeadura, e Filgueira (2000) relata que 
esse nutriente deve ser fornecido na se-
meadura, e em adubação de cobertura.

Para o maxixeiro, pouco se conhece 
sobre suas exigências nutricionais. Até 
o momento, as recomendações de adu-
bação para seu cultivo são feitas, com 
base em informações para as regiões 
Sul e Norte. Como todas as hortaliças, 
principalmente as produtoras de frutos, 
a adubação nitrogenada e seu manejo, 
são importantes para incrementar sua 
produção. Nesse sentido, informações 
sobre a melhor fonte de nitrogênio e o 
parcelamento mais adequado, poderão 
se converter num forte aliado para o 
sucesso no seu cultivo.

Devido à escassez de informações 
para o manejo de adubação nitroge-
nada no maxixeiro, conduziu-se este 
trabalho com o objetivo de avaliar a 
sua resposta a fontes e parcelamentos 
de nitrogênio.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado de 
abril a agosto de 2007, conduzido em 
condições de campo, na Universidade 
Federal da Paraíba. Pela classificação de 
Köppen, o clima do local da pesquisa é 

do tipo AS’(quente e úmido), precipita-
ção pluviométrica média anual em torno 
de 1.400 mm e temperatura média anual 
entre 23º e 24ºC, com Latitude 6°58’12’’ 
S, longitude 35°42’15’’ W. e altitude de 
574,62 m). A temperatura média em oC, 
a precipitação pluviométrica em mm e a 
umidade relativa em % do período expe-
rimental foram, respectivamente: abril = 
24,6; 211,7; 84; maio = 22,4; 151; 89; 
junho = 23,5; 285,9; 92; julho = 20,6; 
158,3; 91; e agosto = 20,2; 156,8; 88.

O solo da área experimental foi clas-
sificado de acordo com Embrapa (1999), 
como NEOSSOLO  REGOLITICO 
Psamítico típico, textura franca-arenosa, 
com relevo local suave ondulado e 
regional forte ondulado e fase floresta 
subperenifólia, com as seguintes carac-
terísticas química e física: pH = 6,9; P 
= 11,24 mg dm-3; K = 54,12 mg dm-3; 
Al+3 = 0,00 cmolc dm-3; Ca2+  = 3,35 cmolc 
dm-3; Mg2 + = 0,65 cmolc dm-3; Na+ = 0,07 
cmolc dm-3; H+ + Al+3 = 2,56 cmolc dm-3; 
SB = 4,21; CTC = 6,77 e matéria orgâ-
nica = 24,93 g kg-1. A análise do solo foi 
realizada segundo metodologia descrita 
por Embrapa (1997); areia = 841,50 g 
kg-1; silte = 88,00 g kg-1; argila = 70,50 
g kg-1; densidade global = 1,37 g cm-3; 
densidade de partículas = 2,61 g dm-3; e 
porosidade total = 0,47 m3 m-3. O prepa-
ro do solo constou de roçagem, capinas 
e abertura de covas de plantio.

O experimento foi conduzido em 
delineamento de blocos casualizados, 
distribuindo-se os tratamentos em es-
quema fatorial 2 x 7, com quatro repe-
tições. O primeiro fator correspondeu às 
fontes de nitrogênio (sulfato de amônio e 
uréia) e no segundo os parcelamentos do 
N, em diferentes proporções, sendo: a) 
100% na semeadura; b) 50% na semea-
dura, 50% aos 30 dias após a semeadura 
(DAS); c) 50% na semeadura e 50% aos 
60 DAS; d) 100% aos 30 DAS; e) 100% 
aos 60 DAS; f) 50% aos 30 e 50% aos 
60 DAS; g) 33% na semeadura, 33% 
aos 30 e 33% aos 60 DAS. As parcelas 
continham 32 plantas espaçadas de 2,00 
m entre fileiras e 1,00 m entre plantas. 
A instalação da cultura foi realizada por 
meio de semeadura direta, colocando-se 
quatro sementes por cova da cultivar 
Nordestino (Hortivale), realizando-se 
desbaste quinze dias após, para duas 
plantas por cova.

A adubação seguiu as recomen-

dações do Laboratório de Química e 
Fertilidade de Solo da Universidade 
Federal da Paraíba, e consistiu da apli-
cação nas covas de 100 kg ha-1 de P2O5 
(superfostato triplo),  10 t ha-1 de esterco 
bovino e de 70 kg ha-1 de K2O (cloreto 
de potássio), Em cobertura forneceu-se 
80 kg de N, nas fontes e parcelamentos, 
conforme descrição no delineamento 
experimental.

Realizaram-se os tratos culturais 
normais para a cultura, incluindo irri-
gação por aspersão, com turno de rega 
de três vezes por semana, procurando 
fornecer quantidade de água suficiente 
para o bom desenvolvimento da cultura 
nos períodos de ausência de precipitação 
e capinas com auxílio de enxadas para 
manter a cultura sempre livre de plantas 
invasoras.

As colheitas, em número de oito, 
foram efetuadas a cada três dias, no pe-
ríodo de 60 a 110 dias após a semeadura, 
quando os frutos se encontravam imatu-
ros e com coloração verde intensa. Os 
frutos colhidos foram transportados para 
o galpão, para avaliação do peso médio 
de frutos, número e produção de frutos 
por planta e produtividade de frutos.

Os resultados foram submetidos às 
análises de variância, sendo as somas 
dos quadrados médios comparados 
pelo teste F (5%). Para comparação 
das médias foi empregado o teste de 
agrupamento Scott-Knott, a 5% de pro-
babilidade, empregando-se o “software” 
SAEG (2000).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Houve interação significativa entre 
os parcelamentos e as fontes de N para o 
número e produção de frutos por planta e 
para produtividade, e efeito significativo 
independente (p≤0,05) do parcelamento 
e das fontes de N, apenas para o peso 
médio de frutos. O peso médio de frutos 
foi inferior estatisticamente quando o 
sulfato de amônio foi fornecido 100% na 
semeadura e 100% aos 60 DAS, 27 e 21 
g fruto-1, respectivamente, não havendo 
alteração significativa em função da 
fonte uréia, e entre as fontes (Tabela 1). 
Independente das fontes de nitrogênio, 
todos os pesos médios de frutos foram 
superiores aquele verificado por Leal 
et al. (2000), 19,6 g fruto-1 para a cv. 
Maxixe do Norte, no sistema convencio-

Parcelamento e fontes de nitrogênio para produção de maxixe
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nal de produção, mas foram inferiores 
ao obtido por Modolo & Costa (2000) 
que constataram peso médio de fruto de 
37,4 g fruto-1, também para um acesso 
de maxixe do tipo comum.

Os resultados obtidos para o peso 
médio de frutos quando foi usado o sul-
fato de amônio, indicam que parte desse 
nutriente deve ser fornecida após o ma-
xixeiro apresentar área foliar definitiva, 
a exemplo do quiabeiro onde Oliveira et 
al. (2003) obtiveram elevação no peso 
de frutos com fornecimento de nitrogê-
nio, fonte sulfato de amônio, quando as 
plantas já apresentavam flores e frutos. 
Possivelmente a presença do enxofre 
no sulfato de amônio, 23%, (Malavolta 
et al., 2002), tenha contribuído também 
para elevação do peso médio dos frutos. 
De acordo com Alvarez et al. (2007), 
o equilíbrio entre o nitrogênio e o en-
xofre no solo e na planta é refletido no 
crescimento e no estado nutricional do 
vegetal, melhorando a produção das 
culturas. Feltrin et al. (2005) atribuíram 
o aumento na produção de frutos do to-
mateiro à presença do enxofre (18%) na 
composição do sulfato de potássio.

A produção de frutos por planta 
(2,364 kg planta-1), o número de frutos 
por planta (64 frutos planta-1) e a produ-
tividade de frutos (20,93 t ha-1) foram 
superiores significativamente quando 
o nitrogênio, fonte sulfato de amônio, 
foi parcelado 50% aos 30 e 50% aos 60 
DAS. Quando a fonte de nitrogênio foi 
a uréia, a produção de frutos por planta 
(1,437 kg planta-1), o número de frutos 
por planta (48 frutos planta-1) e a produ-
tividade de frutos (12,66 t ha-1) foram 
significativamente maiores quando foi 
parcelada 50% na semeadura e 50% aos 
30 DAS (Tabela 1), porém com valores 
inferiores àqueles obtidos pelo uso do 
sulfato de amônio.

 Independente da fonte de nitrogê-
nio, a produção e o número de frutos 
por planta foram superiores aqueles 
verificados por Azevedo Filho & Melo 
(2003) que obtiveram produção média 
de 1,47 kg planta-1 e número médio de 
41 frutos planta-1. As maiores produtivi-
dades obtidas, independente das fontes 
de nitrogênio (Tabela 1), superaram as 
produtividades médias para o estado do 
Maranhão, 8,0 e 16 t ha-1 (Martins, 1986) 
e para o estado de São Paulo, 12 t ha-1 

(Melo & Trani, 1998).
As menores produções obtidas com 

o uso da uréia, possivelmente estão rela-
cionadas com as perdas de N provocadas 
pelo excesso de precipitações ocorridas 
no período do experimento, o que pode 
ter proporcionado sua lixiviação preju-
dicando a sua disponibilidade ao maxi-
xeiro. Melo & Marques (2000), relatam 
que a adubação nitrogenada apresenta a 
inconveniência de ser facilmente lixivia-
da da solução do solo.

As altas produtividades obtidas nes-
se estudo podem ser atribuídas ao fato de 
que a maior eficiência no uso de nitro-
gênio nessa hortaliça é quando a mesma 
apresenta flores e frutos, caracterizando 
as fases de maior absorção do nutriente 
(Modolo & Costa, 2003). Para a cultura 
do maxixe, altas produções são obtidas 
quando o nitrogênio for adicionado uma 
parte após o desbaste e outra no início 
da frutificação (Filgueira, 2000).

Como a colheita do maxixe tem 
início entre 55 e 60 DAS (Pimentel, 
1985), esse fato pode justificar o au-
mento de produtividade quando 50% 
do nitrogênio, na forma de sulfato de 
amônio foi fornecido aos 30 e 60 DAS, 
e o aumento obtido quando o nitrogênio 
na forma de uréia foi aplicado 50% aos 
30 e 50% aos 60 DAS. Esses resultados 
parecem indicar que a produtividade de 
frutos pode ser aumentada com aplica-
ção de nitrogênio na forma de sulfato 
de amônio quando o maxixeiro já apre-
sentar área foliar definitiva e início de 
frutificação.

Comparando-se os efeitos isolados 
das fontes sobre a produtividade de 
frutos, verificaram-se diferenças signi-
ficativas (Tabela 1), com superioridade 
do sulfato de amônio. A superioridade 
dessa fonte de nitrogênio deve-se, 
possivelmente, à presença do enxofre 
na sua composição (23%). O enxofre 
é um nutriente muito importante para 
a produção de proteínas e clorofila e é 
componente de alguns hormônios da 
planta, que participam na melhoria do 
crescimento das raízes e da produti-
vidade (Mendonça & Peixoto, 1991). 
Outra possível explicação para a supe-
rioridade do sulfato de amônio, pode 
ser o fato dessa fonte de nitrogênio ser 
absorvido na forma amoniacal (Novais 
et al., 2007), e o íon amônio por ser um 

cátion, é facilmente retido nas cargas 
eletronegativas das argilas e da matéria 
orgânica do solo, o que minimiza a suas 
perdas (Lopes, 2004). Isto parece indicar 
que essa fonte tendeu a concentrar-se em 
torno da região de aplicação do adubo, 
concordando com o que foi observado 
por Rodrigues & Kiehl (1992).

Além disso, a superioridade do sul-
fato de amônio pode estar relacionada 
com a presença de amônio nas camadas 
subsuperficiais do solo, porque mesmo 
estando em pequenas concentrações 
pode ocorrer a movimentação do nitro-
gênio na forma amoniacal (Gonçalves 
et al., 2001; Oliveira, 2001). De acordo 
com Silva et al. (2000) o amônio pode 
difundir-se em sentido descendente, 
contribuindo para reduzir as perdas por 
volatilização, e em algumas situações, 
principalmente em solos onde há maior 
infiltração de água, esse fato favorece 
a presença de amônia, pois prolonga 
o tempo de disponibilidade de N para 
as plantas.

A inferioridade da uréia, mesmo 
contendo mais que o dobro de nitrogênio 
na sua composição (44%), em relação 
ao sulfato de amônio, pode ser atribuída 
ao fato de não conter o íon amônio na 
sua formulação. Quando a uréia é apli-
cada no solo, é hidrolisada rapidamente 
produzindo esse íon, o qual passa para 
a forma nítrica, que pode perder-se por 
lixiviação, ou ainda transformar-se em 
gás amônia e assim perder-se para a 
atmosfera por volatilização. Sua lixivia-
ção é mais intensa quando é aplicada em 
solos arenosos, e em condições de alta 
precipitação, características presentes 
nas condições deste estudo. Nesse sen-
tido, caso não haja um equilíbrio entre a 
quantidade de uréia adicionada ao solo 
e a quantidade perdida anualmente, é 
provável que ocorra redução da capa-
cidade do solo em fornecer nitrogênio 
para as culturas, promovendo redução 
progressiva da produtividade (Gonçal-
ves et al., 2000).
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Silva que viabilizaram a execução dos 
trabalhos de campo.
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Tabela 1. Peso médio de frutos (PMF), número de frutos por planta (NFP), produção de 
frutos por planta (PFP) e produtividade de frutos de maxixeiro (PF) em função de fontes e 
épocas de aplicação de nitrogênio (average weight of the fruits, number of fruits per plant, 
production of fruits plant-1 and productivity of gherkin fruits depending on sources and times 
of nitrogen application). Areia, CCA-UFPB, 2007.

Fonte
Parcelamento (%) PMF

(g fruto-1 ) NFP PFP 
(kg planta-1 )

PF
(t ha-1)Semea-

dura
30 

DAS
60 

DAS 

Sulato
de 
amônio

100 0 0 27 b                                                                                   12 d 0,527 e 5,20 d
50 50 0 34 a 50 b 1,630 b 14,40 b
50 0 50 33 a 27 c 0,916 d 8,09 c
33 33 33 32 a 32 b 1,524 b 12,60 b
0 100 0 32 a 36 c 1,223 c 10,80 b
0 0 100 21 c 12 d 0,260 e   2,30 e
0 50 50 33 a 64 a 2,364 a 20,93 a

Média 30,3 A 33 A 1,20 A 10,61 A

Uréia

100 0 0 28 a 22 c 0,634 c 0,73 c
50 50 0 28 a 48 a 1,437 a 12,66 a
50 0 50 27 a 23 c 0,672 c 5,23 c
33 33 33 29 a 45 b 1,031 b 9,00 b
0 100 0 27 a 30 c 0,849 b 4,20 c
0 0 100 23 a 19 c 0,461 c 4,10 c
0 50 50 32 a 44 b 0,797 b 7,44 b

Média 27,7 A 33 A 0,84 B 6,19 B
CV (%) 10,2 20,1 23,2 23,5

Letras minúsculas comparam médias do parcelamento dentro de cada fonte. Letras maiúsculas 
comparam médias entre as fontes. Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo 
teste de agrupamento Scott Knott.  

Parcelamento e fontes de nitrogênio para produção de maxixe
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Cultivated strawberries belong to the 
family Rosaceae, in the genus Fragaria 
and to the species Fragaria x ananassa 
Duch. (Resende et al., 1999). The hybrid 
Fragaria x ananassa Duch. ex Rozier, 
resulting from natural hybridization 
between the species F. chiloensis and 
F. virginiana, is currently the most 
cultivated (Silva et al., 2007). The large 
variability between the species that 
compose the genetic base of Fragaria 
x ananassa allows a greater range of 
adaptation and quality of commercial 
strawberry cultivars (Passos, 1999; 
Santos & Medeiros, 2003).

Large oscillations have occurred 
in production volume and in the area 

ANTUNES LEC; RISTOW NC; KROLOW ACR; CARPENEDO S; REISSER JÚNIOR C. 2010. Yield and quality of strawberry cultivars. Horticultura 
Brasileira 28: 222-226.
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ABSTRACT
The strawberry cultivation is an important economic activity 

in the Rio Grande do Sul State, Brazil, however the number of 
offered cultivars to the growers is reduced. The yield and quality 
of strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) cultivars Camarosa, 
Galexia, Earlibrite, Festival, Plarionfre and Sabrosa was evaluated 
under the climatic conditions of Pelotas, Rio Grande do Sul State. We 
determined the number, mass, total soluble solids (TSS ºBrix), total 
titratable acidity (TTA), antocianin level and fresh fruits produced in 
an experimental unit. We also determined the production of fruits per 
hectare and per plant. The statistical design used in the experiment 
was of completely randomized blocks with 6 treatments (cultivars) 
and 4 replicates where the experimental unit was composed of 8 
plants. The harvest began in the first half of August, extending to the 
second half of December, totalling 20 weeks. Plarionfre, Earlibrite 
and Festival cultivars showed higher production from the first half 
of October until the end of the first half of November. Camarosa 
reached higher productivity, mass of plants and fruit weight. There 
were no differences between the evaluated cultivars in the levels of 
TSS, antocianin, ATT and pH during the period of evaluation.

Keywords: Fragaria x ananassa Duch., productive performance, 
adaptation.

RESUMO
Produtividade e qualidade de cultivares de morangueiro

No estado do Rio Grande do Sul o cultivo do morangueiro é uma 
atividade econômica importante, entretanto o número de cultivares 
disponíveis no mercado é bastante reduzido. Assim buscou-se com 
este trabalho avaliar a produtividade e a qualidade dos frutos de 
cultivares de morangueiro (Fragaria x ananassa Duch.), Cama-
rosa, Galexia, Earlibrite, Festival, Plarionfre e Sabrosa, cultivados 
nas condições climáticas e de solo do município de Pelotas, RS. 
Determinaram-se, o número, massa fresca e teor de sólidos solú-
veis totais (SST) (expresso em ºBrix), acidez total titulável (ATT) 
(expresso em % de ácido cítrico) e teor de antocianinas, dos frutos 
produzidos por unidade experimental. Determinou-se ainda a pro-
dução acumulada de frutos (transformado em % a cada 15 dias de 
colheita), produção por hectare e por planta. O experimento foi 
delineado em blocos inteiramente casualizados, com 6 tratamentos 
(cultivares) e 4 repetições onde a unidade experimental foi composta 
por 8 plantas. A colheita teve início na primeira quinzena de agosto, 
estendendo-se até a segunda quinzena de dezembro, totalizando 20 
semanas. As cultivares Plarionfre, Earlibrite e Festival apresentaram 
maior produtividade acumulada a partir da primeira quinzena de 
outubro até o final da primeira quinzena de novembro, período este 
de maior percentual acumulado de colheita durante toda a safra. A 
cultivar Camarosa proporcionou maior produtividade, maior massa 
de fruto por planta e fruto com maior peso. Não houve diferenças 
para os teores de SST, pH, ATT e teores de antocianinas no decorrer 
de todo o período de avaliação.

Palavras-chave: Fragaria x ananassa Duch., desempenho produ-
tivo, adaptação.

(Recebido para publicação em 5 de janeiro de 2009; aceito em 3 de fevereiro de 2010)
(Received on January 5, 2009; accepted on February 3, 2010)

planted with strawberries in the last 
eight years (Kirschbaum & Hancock, 
2000; Antunes & Reisser Junior, 2007) 
in the growing regions of Brazil, as 
a result of climatic variations, plant 
health problems, the market (Resende, 
1999), and new cultivation techniques 
(Bortolozzo, 2006; Calvete et al., 
2007).

The introduction of new strawberry 
cultivars is important since there is a 
natural substitution of the current varietal 
pattern with the adoption of cultivars 
with better characteristics of adaptation 
and management and in relation to 
qualitative aspects, which offer the 
farmers plants with better productive 

and qualitative characteristics and 
economic benefits. Genetic improvement 
programs concentrate their efforts in the 
obtaining of cultivars with plants that 
are easy to handle (small and erect), 
resistant to pests and diseases, high 
yielding and early, bearing big fruits 
with a good appearance and sweetness 
(Rios, 2007).

The introduction of cultivars 
by companies that sell plants, is a 
common practice adopted in the 
country. Meanwhile, the evaluation of 
the agronomic performance of these 
cultivars occurs in a localized manner 
and in those regions of interest for these 
companies, which makes decision-
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making difficult for the growers who 
do not have access to this information. 
Therefore, the aim of this work was to 
evaluate the productive performance of 
new strawberry cultivars (Camarosa, 
Galexia, Earlibrite, Festival, Plarionfre 
and Sabrosa) introduced in Brazil, 
cultivated under the edaphoclimatic 
conditions of the municipality of Pelotas, 
Rio Grande do Sul State.

MATERIAL AND METHODS

This research was carried out in the 
experimental field of Embrapa Clima 
Temperado, located in Pelotas, with 
coordinates 31º 40’ 41.29” S and 52º 
26’ 22.05” W, at an altitude of 70 m. 
Fertilizing and correction of pH of the 
experimental area were carried out 
according to the recommendations for 
the crop (SBCS, 2004).

Planting of the transplants was 
performed at the end of May 2006, 
where they were arranged in two lines 
per bed, with spacing between lines and 
between plants of 0.35 m. Mulching 
(black polyethylene film) and tunnel and 
drip irrigation were utilized in the crop 
production. The control of plant health 
was achieved by monitoring the plants, 
where control measures were applied 
with the appearance of symptoms, 
which involved four applications of 
azoxystrobin-based products and two of 
triazol. Weed control, and removal of dry 
leaves or those with disease symptoms, 
of runners and fruits with disease 
symptoms, were done manually.

The evaluated cultivars were 
Camarosa (University of California), 
Galexia (California Giant Inc.), Earlibrite 
and Festival (University of Florida) 
(Chandler et al., 2000 ab), Plarionfre 
and Sabrosa (Planasa, Spain), all being 
short-day. The transplants utilized were 
imported from Chile (Camarosa) and 
Argentina (Galexia, Earlibrite, Festival, 
Plarionfre and Sabrosa).

Fruits were harvested from the 
first half of August to the second half 
of December, totalling 20 weeks. The 
number and fresh weight (expressed in 
grams) of the fruits were determined 
weekly. Mean fruit weight was calculated 
by the ratio between number and total 
fresh weight. We also determined the 

accumulated production of fruits, and 
yield per hectare and per plant. Only 
sellable fruits were considered, where 
those with defects, rotted or smaller than 
3 g were discarded (Ceagesp, 2002).

In October, the following chemical 
characteristics of the fruits were 
determined: pH, total soluble solids 
(TSS) expressed in ºBrix, total titratable 
acidity (TTA) expressed in percentage 
of citric acid, TSS/TTA ratio and level 
of anthocyanins (expressed in mg 100 
mL-1) (AOAC, 1992).

The statistical design adopted was 
that of randomized blocks, with 6 
treatments (cultivars) and 4 repetitions, 
where the experimental unit was 
composed of 8 plants. The analyzed data 
were submitted to analysis of variance, 
where they were later compared by the 
Scott & Knott test at the 5% level of 
significance, using the statistics program 
SISVAR (Ferreira, 2000).

RESULTS AND DISCUSSION

T h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  s i x 
strawberry cultivars lasted from 
August to December. These results are 
corroborated by Oliveira & Scivittaro 
(2006) who in evaluating two strawberry 
cultivars in the region of Pelotas, 
Camarosa and Aromas, obtained the 
same production period. The beginning 

of the production of strawberries, for all 
the studied cultivars, occurred between 
the second half of August and first 
half of September, where this period 
characterizes the end of winter and the 
beginning of spring, with mean daytime 
temperatures not exceeding 20oC in 
the period of evaluation, and nighttime 
temperatures below 10oC.

There was an increase in production 
from the first half of October up to the 
end of the first half of November, this 
period showing the greatest percentage 
of accumulated harvest during the whole 
harvest period (Figure 1). In this period, 
the cultivar Plarionfre (37%) showed 
the greatest production, followed by the 
cultivars Earlibrite (34%) and Festival 
(33%). These results are superior 
to those of ‘Camarosa’ (30%), the 
main cultivar planted in South Brazil 
(Antunes & Reisser Junior, 2007).

The distribution of the production, 
during the period of evaluation, showed 
similar graphic representation, with 
exception of the cultivar Galexia (Figure 
1). This cultivar displayed a greater 
production starting on the second half 
of October up to end of the evaluations, 
where there was no production peak 
in the month of October as observed 
in the other cultivars. The differences 
found can be attributed to the production 
potential of the studied cultivars and the 
differences with respect to requirement 
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Figura 1. Desempenho produtivo (% em relação a colheita total) ao longo do período de 
colheita de morangos, das cultivares Earlibrite, Plarionfre, Festival, Sabrosa, Camarosa e 
Galexia (productive performance during the harvest period of Earlibrite, Plarionfre, Festival, 
Sabrosa, Camarosa and Galexia cultivars). Pelotas, Embrapa Clima Temperado, 2008.
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for cold (Ronque, 1998), during the 
period of production of the plants. 
This requirement for cold varies from 
cultivar to cultivar, and conditions 
the production potential in the more 
demanding cultivars (Oliveira & 
Scivittaro, 2009).

Besides, there is a characteristic 
variation of each cultivar, as shown by 
Antunes et al. (2006), who in evaluating 
cultivars of California origin found 
differences between them in the period 
of flowering and production. Fernandez 
et al. (2001) evaluated three strawberry 
cultivars (including Camarosa and 
Chandler) and found California cultivars 
superior to ‘Sweet Charlie’ (Florida) for 
the variables accumulation of dry matter, 
relative growth and production.

The agronomic results obtained 
in the experiment demonstrated 
that the tested cultivars displayed a 
productivity between 30.45 and 43.81 
t ha-1 (Table 1). Meanwhile, there were 
significant differences in the production 
potential of the evaluated cultivars. 
The cultivar Camarosa showed the 
greatest production with 877.51 g 
plant-1, followed by cultivars Galexia 
and Festival, with 773.37 and 771.09 
g plant-1, respectively. The cultivar 
Plarionfre showed the lowest production 
with 621.73 g plant-1. These results are 
superior to those obtained by Conti et al. 
(2002) who observed a production yield 
for all the strawberry cultivars evaluated 
in the São Paulo State in which none 
reached 500 g plant-1.

In relation to the mean fruit weight 
per plant, ‘Camarosa’ (20.28 g) showed 
the highest weight, while ‘Festival’ 
had the lowest weight with 16.83 g. 
These values are superior to those 
reported by Oliveira & Scivittaro (2006, 
2008) in the region of Pelotas, for 
‘Camarosa’, ‘Aromas’, ‘Diamante’ and 
‘Cegnidarem’.

The cultivar Camarosa showed 
the greatest acumulated production in 
the cycle (43.81 t ha-1) (Table 1), and 
the cultivars Plarionfre, Earlibrite and 
Festival showed greater production from 
the first half of October up to the end of 
the first half of November (Figure 1). 
Chandler et al. (2000 a) reported that 
‘Earlibrite’ had a production potential 
equal to that of ‘Camarosa’, but with 
greater fruit weight. ‘Festival’ was 
inferior in production per plant and fruit 
weight (Chandler et al., 2000 b).

In relation to the mean weight per 
fruit, the cultivar Camarosa, followed 
by the cultivars Earlibrite and Sabrosa, 
showed greater fruit weight (20.02 
g), and although the cultivar Festival 
showed one of the highest productions, 
it had the lowest mean weight per fruit 
among the cultivars (Table 1). These 
data are superior to those obtained 
by Oliveira & Scivitarro (2008) who 
in evaluating the cultivars Aromas, 
Diamante and Cegnidarem, in the region 
of Pelotas, found maximal values of 
18.5 g fruit-1.

The chemical characteristics of the 
strawberries did not differ statistically 
between the cultivars. With exception of 
the cultivar Galexia, the tested cultivars 
exceeded the values recommended for 
an acceptable flavor which corresponds 
to a minimum of 7% soluble solids 
(Namesny, 1999; Mitchell et al., 1996), 
especially the cultivar Plarionfre.

The ratio TSS/TTA is one of the 
most utilized ways for the evaluation 
of the flavor of fruits. Although the 
statistical test has grouped all the 
cultivars together, Earlibrite showed the 
highest values for this variable and the 
cultivar Galexia displayed the lowest 
TSS/TTA ratio in the group, due to the 
low levels of TSS and elevated acidity. 
The variables pH and anthocyanin levels 
did not show significant differences 
between the tested cultivars.

Tabela 1. Produtividade (t ha-1), massa fresca média por planta e por fruto (g) de cultivares de 
morangueiro (field production (t ha-1), mean fresh weight for plant and fruit (g) of strawberry 
cultivars). Pelotas, Embrapa Clima Temperado, 2008.

Cultivares Produtividade
(t ha-1)

Massa fresca de 
fruto/planta (g)

Massa média/fruto
 (g)

Earlibrite 36,06 c 722,45 c 18,95 b
Plarionfre 30,45 b 621,73 d 17,19 c
Festival 37,36 b 771,09 b 16,84 c
Sabrosa 35,81 b 716,43 c 18,45 b
Camarosa 43,81 a 877,51 a 20,02 a
Galexia 37,41 b 773,37 b 17,51 c
Média 36,81 747,10 18,20
CV (%) 7,61 7,50 2,65

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste de Scott & Knott, 
a 5% de probabilidade (means followed by the same letter in the column did not differ from 
each other, Scott & Knott, 5% of probability).

Tabela 2. pH, sólidos solúveis totais (SST), acidez total titulável (ATT), razão (SST/ATT) 
e teor de antocianinas de cultivares de morangueiro (pH, total solids soluble (TSS), total 
titratable acidity (TTA) and antocianin level of strawberry cultivars). Pelotas, Embrapa 
Clima Temperado, 2008.

Cultivares pH SST 
(ºBrix)

ATT 
(% ác. cítrico)

Ratio 
(SST/ATT)

Antocianinas 
(mg 100mL-1)

Earlibrite 3,54 a 7,8 a 0,58 a 13,71 a 28,41 a
Plarionte 3,49 a 8,7 a 0,70 a 12,41 a 30,69 a
Festival 3,45 a 7,6 a 0,74 a 10,83 a 34,60 a
Sabrosa 3,41 a 8,7 a 0,79 a 10,95 a 26,64 a
Camarosa 3,45 a 7,6 a 0,76 a   9,94 a 38,01 a
Galexia 3,41 a 6,8 a 0,78 a   8,60 a 22,44 a
Média 3,46 7,90 0,72  10,96 30,04
CV (%) 2,15 7,52 12,43  20,29 26,98

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste de Scott & Knott, 
a 5% de probabilidade (means followed by the same letter in the column did not differ from 
each other, Scott & Knott, 5% of probability).

LEC Antunes et al.
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In relation to the TSS levels during 
the evaluation period, the cultivars 
showed a similar behavior, with small 
variations (Figure 2). There was a 
decline in the levels of TSS starting 
in the second half of September, 
with the increase in temperature and 
photoperiod. According to Darnell 
(2003), the increase of the length of 
the day increases the photosynthetic 
process, while reducing the period 
between flowering and the harvest of 
the fruit, which in winter is between 
30 and 45 days and in spring between 
25 and 30 days. This reduction in the 
permanence of the fruit on the plant 
diminishes the accumulation of sugars. 
The cultivars Plarionfre, Sabrosa and 
Festival showed the highest values of 
soluble solids during the entire period of 
evaluation, while Earlibrite showed the 
lowest values. According to Chandler 
et al. (2000 b), Festival was superior 
to Camarosa with respect to sweetness. 
However, the cultivar Earlibrite showed 
the lowest values, which contradicts the 
findings of Chandler et al. (2000 a) who 
stated that this cultivar is sweeter than 
Sweet Charlie and Camarosa. According 
to Chitarra & Chitarra (2005), TSS 
levels vary with the species, cultivar, 
stage of maturation and climate, with 
a range of 2 to 25%, with mean values 
between 8 and 14%.

The levels of anthocyanins did not 

differ between the cultivars (Table 2), 
which is in line with the findings of 
Calvete et al. (2008) who obtained 
similar results to those in this work 
for Camarosa (38.01 mg 100 g-1). 
Meanwhile, these authors obtained 
higher values for the strawberry cultivars 
Serrano (56 mg 100 g-1) and Comander 
(54 mg 100 g-1), and according to 
these authors, there is a tendency of 
the consumer market to demand fruits 
with higher indices of this group of 
natural antioxidants, which appraises 
and differentiates the production of 
strawberries.

Based on the obtained information, 
Camarosa is the most productive of the 
evaluated cultivars, showing greater 
production per plant and per hectare and 
fruits with greater weight, continuing to 
be indicated for planting in the region of 
Pelotas. There is no qualitative difference 
between the evaluated cultivars for 
levels of total soluble solids, pH, total 
titratable acidity, and ratio and level of 
anthocyanins.
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O tomate (Solanum lycopersicum L.) 
é a segunda hortaliça em importân-

cia econômica no Brasil, sendo superada 
apenas pela batata. O tomateiro, porém, 
está sujeito ao ataque de várias doen-
ças que podem limitar sua produção, 
sendo a murcha bacteriana, causada 
por Ralstonia solanacearum a doença 
bacteriana mais importante na Região 
Norte do Brasil, devido às condições 
ambientais serem altamente favoráveis 

LIMA HE; RÊGO ER; CAVALCANTE GP; RÊGO MM; COTA LV. 2010. Reação em campo à murcha bacteriana de cultivares de tomate em Roraima. 
Horticultura Brasileira 28: 227-231.
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RESUMO
A murcha bacteriana causada por Ralstonia solanacearum 

(Smith) é a doença bacteriana mais importante do tomateiro na Re-
gião Norte do Brasil. Os objetivos deste trabalho foram avaliar o nível 
de resistência de cultivares de tomate, avaliar o progresso da murcha 
bacteriana nesses genótipos a fim de conhecer o comportamento 
da doença nos diferentes estádios de desenvolvimento da cultura, 
para auxiliar no manejo da epidemia, e determinar a época crítica 
para o desenvolvimento da doença nessas cultivares nas condições 
de Roraima. Os experimentos foram conduzidos em um campo 
naturalmente infestado com a biovar 1 de Rasltonia solanacearum, 
por dois anos. A área tinha um histórico de quatro anos de plantios 
sucessivos com plantas de tomate suscetíveis à murcha bacteriana, 
e as perdas alcançando até 100%. Para condução do experimento 
foram utilizadas mudas das cultivares Majestade, Nemonetta, Car-
men, Liliane, Santa Clara, Sensação, San Vito, Gaúcho Melhorado, 
Hector e Laura. Foram feitas seis avaliações do número de tomateiros 
que apresentavam murcha irreversível e/ou morte durante o ciclo da 
cultura. Foram determinadas as variáveis área abaixo da curva de 
progresso da doença (AACPD) e a taxa de progresso da doença (r), 
incidência média (Y50), incidência máxima (Ymáx) e a incidência 
final da doença. Os valores de AACPD e da variável r para a cultivar 
Majestade foram menores que para as demais, demonstrando que 
houve menor incidência de plantas doentes nesta cultivar, indicando 
resistência. Embora o nível de resistência apresentado por esta cultivar 
não seja muito elevado, o cultivo da mesma é recomendável e viável 
para o plantio no Estado de Roraima, especialmente considerando-
se os altos preços do tomate, que são adquiridos de outras regiões 
produtoras no país, embora somente esta resistência não garanta, 
sozinha, o controle adequado da doença, sendo necessárias outras 
medidas de controle associadas.

Palavras-chave: Solanum lycopersicum, Ralstonia solanacearum, 
área abaixo da curva de progresso da doença, taxa de progresso da 
doença.

ABSTRACT
Bacterial wilt resistance in tomato cultivars in Roraima, 

Brazil

The bacterial wilt caused by Ralstonia solanacearum is the most 
important bacterial disease of tomato in the Brazilian North Region. 
The objectives of this study were to evaluate (1) the resistance 
level of ten tomato cultivars; (2) the progress of bacterial wilt in 
these genotypes in order to know the disease behavior in different 
stages of development of the crop, and (3) determine the critical 
time to disease development in these cultivars, in Roraima. The 
experiment was carried out in a field naturally infested with biovar 
1 of R. solanacearum, during two years. The area was infested by 
cultivating susceptible tomato plants to bacterial wilt. The cvs. 
Majestade, Nemonetta, Carmen, Liliane, Santa Clara, Sensação, San 
Vito, Gaúcho Melhorado, Hector and Laura were cultivated in the 
infested field. Six disease incidence evaluations were done in seven 
plants with irreversible wilt and/or death during the crop cycle. The 
following variables were determined: area under the disease progress 
curve (AUPDC) and the progress rate (r), mean incidence (Y50), 
maximum incidence (Ymax) and the final incidence of the disease. 
The values of AUDPC and the variable r to ‘Majestade’ were the 
lowest, although the level of resistance shown by this cultivar was 
not very high. Therefore, ‘Majestade’ is recommended for planting 
in the State of Roraima, especially considering the high prices of 
tomatoes, which are purchased from other regions in the country. 
However, only the level of resistance of ‘Majestade’ is not sufficient 
for disease control, being necessary other control measures.

Keywords: Solanum lycopersicum, Ralstonia solanacearum, area 
under the disease progress curve, rate of development of disease.
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ao seu desenvolvimento. Nesta região, a 
doença se constitui num sério problema 
ao cultivo de solanáceas e a produção 
local fica praticamente restrita a pe-
quenas hortas caseiras (Coelho Netto 
et al., 2004). 

Após a introdução da bactéria na 
área de plantio, o micro-organismo se 
dissemina com facilidade de diferentes 
maneiras: pela água que escorre no 
campo devido às chuvas ou irrigação 

e pelo solo aderido às máquinas e im-
plementos agrícolas, bem como pelos 
calçados usados pelos trabalhadores 
rurais e pessoas que transitam pela área 
de cultivo (Lopes, 2007).

A temperatura elevada associada 
com alta umidade do solo e plantas sus-
cetíveis são condições que favorecem 
ao ataque severo de R. solanacearum 
limitando o cultivo dessas solanáceas, 
causando a murcha e morte precoce 
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das plantas no campo (Cheng & Chu, 
1999; Lopes & Ávila, 2005). Desta 
forma, a bactéria é responsável por 
perdas elevadas na produção de tomate 
e pela condenação dos campos, espe-
cialmente em plantios sucessivos pois 
a contaminação do solo é tão elevada 
que torna-se imprópria para o cultivo 
(Lopes, 2007). Isto tem inviabilizado 
o cultivo de tomate pelos produtores 
no estado de Roraima, fazendo com 
que os supermercados da região sejam 
obrigados a importar tomate de outras 
regiões, principalmente da Região Su-
deste, consequentemente torna-se cada 
vez mais caro. Estudos revelam que 
existe resistência genética consistente 
já identificada em diferentes espécies de 
Solanum spp. para a raça 1 que inclui as 
biovares 1, 3 e 4, permitindo o desen-
volvimento de genótipos resistentes à 
murcha bacteriana do tomateiro (Prior 
et al., 1994; Hanson et al., 1996). Lopes 
et al. (1994) e Jaunet & Luang (1998) 
mencionaram a dificuldade de se obter 
genótipos com resistência estável devi-
do à prevalência de estirpes com reação 
patógeno/hospedeiro variável e Prior 
et al. (1990) atribuem esta dificuldade 
também à dependência da resistência 
se manter em condições ambientais 
desfavoráveis à hospedeira. Apesar 
dos esforços da pesquisa, não existem 
cultivares resistentes, havendo apenas 
híbridos utilizados como porta-enxertos 
(Lopes & Ávila, 2005). O presente 
trabalho teve por objetivos: a) avaliar o 
nível de resistência de 10 cultivares de 
tomate, em solo naturalmente infestado 
com a raça 1, biovar 1 da bactéria R. 
solanacearum; b) avaliar o progresso 
da murcha bacteriana nesses genótipos 
a fim de se conhecer o comportamento 
da doença nos diferentes estádios de de-
senvolvimento da cultura, para auxiliar 
no manejo da epidemia, e c) determinar 
a época crítica para o desenvolvimento 
da doença nessas cultivares comerciais 
nas condições de Roraima.

MATERIAL E MÉTODOS

Os experimentos foram instalados 
e conduzidos em uma propriedade, 
localizada no município de Boa Vista, 
RR, de outubro de 2005 a março 2006 
e de outubro 2006 a março de 2007. No 

segundo experimento, entretanto, só 
foi feita a avaliação da incidência final, 
para confirmar os resultados do primeiro 
experimento.

A área utilizada para execução des-
te experimento possuía um histórico 
de quatro anos de plantio sucessivos 
com cultivares de tomates suscetíveis 
à murcha bacteriana, que registraram 
perdas de até 100%, aumentando com 
isso a pressão de inóculo no local. Com 
base nesse histórico, considerou-se que 
a quantidade natural de inóculo onde foi 
realizado o experimento foi suficiente e 
adequada para garantir a ocorrência da 
doença em proporção passível de aná-
lise e identificação clara de indivíduos 
resistentes e suscetíveis, minimizando 
ao máximo a possibilidade de escape 
das plantas suscetíveis.

O delineamento experimental foi em 
blocos casualizados, com 10 tratamentos 
(10 cultivares) e três repetições, sendo a 
parcela constituída de 100 plantas. Para 
isto, foram utilizadas as dez cultivares 
de tomate mais comercializadas em 
Roraima: Majestade, Nemonetta, Car-
men, Liliane, Santa Clara, Sensação, 
San Vito, Gaúcho melhorado, Hector 
e Laura. As mudas foram produzidas 
em bandejas de isopor de 128 células, 
sob ambiente protegido, onde perma-
neceram por 21 dias após a semeadura 
realizada em outubro de 2005 e 2006. 
O transplante foi realizado quando as 
mudas possuíam cerca de quatro folhas 
definitivas. Durante o desenvolvimento 
das plantas foi determinada a incidência 
de murcha bacteriana em cada tratamen-
to, por meio da contagem do número de 
plantas de tomateiros que apresentavam 
murcha irreversível e/ou morte, totali-
zando seis avaliações durante o ciclo 
da cultura (15, 35, 55, 75, 85 e 100 dias 
após o transplante). A incidência foi 
registrada a partir da primeira ocorrên-
cia de planta com sintomas de murcha, 
de modo a acompanhar o progresso da 
doença ao longo do tempo. As plantas 
que apresentaram sintomas de murcha 
irreversível foram submetidas a testes 
de exsudação para a confirmação da 
etiologia bacteriana. De cada repetição 
foram selecionadas de 12 a 27 plantas 
sintomáticas, dependendo da cultivar, 
e estas foram enviadas ao laboratório 
de Biologia Molecular da UFRR para 

isolamento do patógeno. Retirou-se 
cerca de 8 cm do caule de cada planta, 
os quais foram exaustivamente lavados 
com água e detergente, enxaguados e 
secos com papel toalha e, em seguida, 
flambados em álcool absoluto por duas 
ou três vezes (Romeiro, 2001). Dentro 
da câmara de fluxo, foi realizado o 
procedimento de isolamento, por meio 
da exsudação em tubos de ensaio con-
tendo água destilada esterilizada. Os 
fragmentos do caule foram mantidos 
nessa condição por cerca de 10 minutos, 
garantindo a descida do fluxo bacteriano 
até que a água se tornasse bastante turva. 
Após este período, o órgão vegetal foi 
retirado de dentro do tubo de ensaio, e 
com auxílio de uma alça plástica cali-
brada de 10 μL, retirou-se a suspensão 
bacteriana para o semeio pelo método 
de estrias ou riscas em meio Kelman 
ou de cloreto de trifenil tetrazólio-TZC 
(Kelman, 1954), a fim de confirmar a 
infecção dos tomateiros por R. sola-
nacearum. As placas foram mantidas 
a ±28ºC, posteriormente as colônias 
virulentas (brancas com o centro róseo) 
foram repicadas para a preservação 
em água destilada esterilizada a 22ºC 
(Klement et al., 1990). Foi realizada a 
caracterização bioquímica dos isolados 
de R. solanacearum encontrados na área 
experimental seguindo a metodologia 
descrita por Schaad et al. (2001), para 
determinar qual ou quais biovares de R. 
solanacearum encontravam-se na área 
de plantio. Todos os isolados obtidos 
foram submetidos ao teste de patogeni-
cidade em plantas da cv. Santa Clara, por 
meio do método de injúria nas raízes e 
imersão em suspensão bacteriana (Ro-
meiro, 2001). Para as plantas utilizadas 
como testemunha a suspensão de bac-
térias foi substituída por água destilada 
deionizada e autoclavada.

Os dados de incidência foram utili-
zados para calcular a taxa de progresso 
da doença (r) e a Área Abaixo da Curva 
de Progresso da Doença (AACPD) para 
cada cultivar. Com os valores médios, 
foram estimados os valores de incidên-
cia da murcha bacteriana na metade da 
epidemia, incidência média (Y50), e a 
incidência final da epidemia, incidência 
máxima (Ymáx). Os dados de Y50, Ymáx 
e AACPD foram submetidos à análise 
de variância e foram comparadas as 

HE Lima et al.
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médias pelo teste Fisher LSD a 5% de 
probabilidade. As estimativas das taxas 
de progresso da doença (r) entre os tra-
tamentos foram comparadas por meio do 
intervalo de confiança a 95% de proba-
bilidade (Campbell & Madden, 1990). 
Todas as análises foram realizadas com 
o programa SAS System versão 8.0.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir de 15 dias após o transplan-
te, todas as cultivares já evidenciavam 
o início dos sintomas típicos da doença 
caracterizados pela murcha das folhas 
apicais, especialmente nas horas mais 
quentes do dia. Houve diferença no 
avanço da doença entre os tratamentos, 
como pode ser visto na curva de pro-
gresso da doença, que refletiu a inten-
sidade da doença através do tempo em 
que ocorreu a epidemia (Tabela 1). O 
modelo que melhor ajustou aos dados 
de progresso foi o logístico. Na variável 
Y50 foram observados dois agrupamen-
tos no progresso da doença (Tabela 1), 
demonstrando que as cultivares Liliane, 

Carmen, Nemonetta e Majestade tiveram 
o início da epidemia retardado, porém 
ao longo do tempo se igualaram com as 
demais cultivares que apresentaram Y50 
maior, exceto ‘Majestade’. 

Houve aumento na quantidade de 
doença em função do tempo em todos 
os tratamentos, porém a AACPD da 
cultivar Majestade foi menor que as 
demais, podendo ser atribuído a uma 
maior resistência da mesma ao pató-
geno, retardando o início da epidemia, 
reduzindo a intensidade final da doença 
e a duração da epidemia.  A cultivar 
Laura  foi a mais suscetível à doença, 
pois a AACPD foi maior que as demais 
(Tabela 1, Figura 1). O progresso da 
doença na cultivar Majestade foi mais 
lento, indicando uma possível resistên-
cia,  já que as cultivares foram mantidas 
sob as mesmas condições com relação 
a tratos culturais, como adubação, irri-
gação, entre outros. Para a variável Ymáx 
houve diferença entre os tratamentos, a 
cultivar  mais suscetível ‘Laura’ obteve 
um valor de 96 para o Ymáx enquanto 
a mais resistente, ‘Majestade’, obteve 
Ymáx de 44. O mesmo comportamento foi 

observado no segundo ano de avaliação 
para as cultivares Majestade e Laura 
(Tabela 1).  Existe uma variabilidade na 
agressividade de isolados dos biovares 1 
e 3, sendo que uma maior agressividade 
em tomateiros nos isolados pertencentes 
ao biovar 1 foi constatada por Lopes et 
al. (1994).  Coelho Neto et al. (2003), 
em trabalho com isolados do Estado do 
Amazonas, demonstraram a existência 
de variabilidade na agressividade dos 
41 isolados testados. Com os dados 
obtidos neste trabalho não foi possível 
determinar correlação entre biovar e 
agressividade ou sobre resistência dife-
rencial conforme observado por Lopes 
et al. (1994), entretanto a determinação 
dos biovares e das cultivares menos sus-
cetíveis aos mesmos é de fundamental 
importância para o melhoramento da 
cultura do tomateiro visando resistência 
à murcha bacteriana.

Os isolados da bactéria obtidos 
a partir de plantas que apresentaram 
murcha irreversível (suscetíveis), bem 
como, daquelas que apresentaram algu-
mas folhas e pecíolos murchos, quando 
submetidos ao teste de patogenicidade, 
comportaram-se como virulentos, pois 
todas as plantas inoculadas murcha-
ram e morreram, enquanto as plantas 
tratadas com água (plantas controle) 
permaneceram vivas e vigorosas. Fo-
ram realizados testes bioquímicos que 
permitiram a caracterização dos isolados 
coletados, como sendo a biovar 1 de R. 
solanacearum. Na região Norte a biovar 
1 é predominante na cultura do tomate, 
embora seja encontrado também a bio-
var 3, porém mais associado às culturas 
do pimentão e pimenta (Coelho Neto et 
al. 2004; Coelho Neto et al. 2003). Esses 
dados são também corroborados pelo 
trabalho de Lopes et al. (1998) que asso-
ciaram a presença de isolados da biovar 
1 a locais de clima mais quente.

Desta forma, as plantas que apre-
sentaram produção de frutos de tomate, 
mesmo infectadas pela bactéria, apre-
sentaram algum nível de resistência, e 
isto variou conforme a cultivar. Assim, 
‘Majestade’, que apresentou maior resis-
tência pode ser considerada viável para 
o cultivo no estado de Roraima, embora 
somente esta resistência não garanta, 
sozinha, o controle adequado da doença, 
sendo necessárias outras medidas de 
controle associadas. O aumento da área 

Tabela 1. Incidência da murcha bacteriana aos 50 (Y50) e 100 dias (Ymáx) após o transplante, 
área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) e taxa de progresso da doença (r), 
estimada com o modelo logístico, em diferentes cultivares de tomate (Solanum lycopersicum) 
(incidence of bacterial wilt to the 50 (Y50) and 100 days (Ymáx) after the transplant, Area 
Under the Disease Progress Curve (AUDPC) and the rate of development of disease (r), 
estimated with the logistic model, in different tomato (Solanum lycopersicum) cultivars). 
Viçosa, UFV, 2007. 

Tratamento Y50 Ymáx * Ymáx AACPD R
Gaúcho Melhorado 58 a 91 a 87 abc 4507,5 a 0,0623 a
Laura 52 ab 96 a 97 a 4817,5 a 0,0715 a
Hector 51 bc 96 a 93 ab 4467,5 ab 0,0687 a
Sensação 47 cd 89 a 87 abc 4027,5 bc 0,0615 a
San Vito 45 cd 89 a 89 abc 4065,0 bc 0,0605 a
Santa Clara 43 d 80 b 81 bc 3905,0 c 0,0504 bc
Liliane 19 e 73 bc 75 cd 2952,5 d 0,0618 a
Nemonetta 16 ef 58 d 60 d 2270,0 e 0,0484 c
Carmen 12 f 69 c 64 d 2545,0 de 0,0630 a
Majestade 11 f 44 e 39 e 1725,0 f 0,0396 d
CV (%) 5,92 11,57 6,92 7,60

*Ymáx de 2007; Médias seguidas da mesma letra, na mesma coluna, não diferem entre si, 
pelo teste de Fisher LSD (α= 0,05). Valores de r seguidos da mesma letra não diferem entre 
si, em intervalo de confiança de 95% de probabilidade, da diferença entre as estimativas 
do parâmetro (means followed by the same letter, in the same column, do not differ to each 
other, for Fisher LSD’S test (α = 0,05). Values of r followed by the same letter do not differ 
from each other, according to the trust interval, to 95% of probability, of the differences 
among the estimates of the parameter).
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plantada com tomate poderá contribuir 
para a redução do preço do produto, 
tornando esta hortaliça mais acessível 
à população local. 
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Okra, a vegetable adapted to tropical 
and subtropical climates and with 

low production costs, is widely cultivated 
in Brazil, especially by small farmers. 
Production figures for the State of São 
Paulo show that okra is cultivated in 
1,523.82 ha, resulting in 22,462 t (IEA, 
2005), which are almost exclusively 
driven to small grocery stores. The 
most commonly grown cultivars are 
Colhe Bem and Santa Cruz 47. Both 
cultivars have round pods, although 
angular pods are preferred by the 
foreign market. Therefore, to progress 
towards increasing okra exports, it is 
necessary to implement changes in 
our production system, including the 
adaptation of cultivars with angular pods 
to our climate. Looking simultaneously 
at the internal and external markets, the 
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ABSTRACT
The occurrence of hardseedness and the low percentage of seed 

germination are major challenges when growing okra. For this 
reason, five elite lines of okra developed at the Campinas Agronomic 
Institute (IAC), three with angular pods (lines 8.1, 20.1.2 and 47.1) 
and two with cylindrical pods (lines 13.1.2 and 20.1.R), were 
evaluated for seed quality and compared to two commercial seed 
samples (Horticeres Sementes and Sakata Seed Sudamerica) of 
cultivar Santa Cruz 47. Seeds were field produced in an experiment 
set in the Technological Park of the Horticulture Center of IAC, in 
Campinas, São Paulo State, Brazil, in a randomized block design, 
with three replications and 20-plant plots. Fruits were harvested 25, 
35, 45, 55, 65 and 75 days after anthesis (DAA). Seeds were extracted 
straight away and subjected to the standard germination test in the 
laboratory. Observing the results, we concluded that, as far as seed 
quality is concerned, angular pods must be harvested earlier than 
cylindrical pods, more precisely 45 DAA to the line 47.1 and 45 to 
55 DAA for lines 8.1 and 20.1.2. Seeds extracted from angular fruits 
harvested after these periods had reduced germination and increased 
hardseedness. Seeds from cylindrical capsules had the same behavior 
of the commercial seeds of cultivar Santa Cruz 47, showing better 
germination when extracted from pods harvested between 55 and 75 
DAA, and no hardseedness.

Keywords: Abelmoschus esculentus Moench, advanced generation 
lines, characterization, seed quality.

RESUMO
Germinação e dureza de sementes em linhas elite de quiabo

A presença de sementes duras e a baixa porcentagem de ger-
minação são desafios importantes para o cultivo de quiabo. Por 
este motivo, cinco linhas elite de quiabo desenvolvidas no Instituto 
Agronômico de Campinas (IAC), sendo três com cápsulas quinadas 
(linhas 8.1, 20.1.2 e 47.1) e duas com cápsulas cilíndricas (linhas 
13.1.2 e 20.1.R), foram avaliadas para qualidade de sementes, em 
comparação com dois lotes comerciais (Horticeres Sementes e 
Sakata Seed Sudamerica) de sementes da cultivar Santa Cruz 47. 
As sementes foram produzidas em experimento instalado no Parque 
Tecnológico do Centro de Horticultura do IAC, em Campinas, em 
blocos ao acaso, com três repetições e parcelas de 20 plantas. As 
cápsulas foram colhidas 25, 35, 45, 55, 65 e 75 dias após a antese 
(DAA), sendo as sementes extraídas imediatamente e submetidas ao 
teste padrão de germinação em laboratório. Pelos resultados obtidos, 
concluiu-se que, no que diz respeito à qualidade das sementes, cáp-
sulas quinadas devem ser colhidas mais precocemente que cápsulas 
cilíndricas, mais precisamente 45 DAA para a linha 47.1 e de 45 a 
55 DAA para as linhas 8.1 e 20.1.2. Sementes extraídas de cápsulas 
quinadas colhidas após esses períodos apresentaram redução na ger-
minação e aumento no índice de dureza. Já as sementes provenientes 
de cápsulas cilíndricas apresentaram comportamento semelhante às 
sementes da cultivar Santa Cruz 47, apresentando melhor capacidade 
germinativa quando provenientes de cápsulas colhidas de 55 a 75 
DAA, e ausência de dureza.

Palavras-chave: Abelmoschus esculentus Moench, linhas de geração 
avançada, caracterização, qualidade de sementes.
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Agronomic Institute of Campinas (IAC) 
developed five okra elite lines, three 
with angular pods (lines 8.1, 20.1.2 and 
47.1) and two with round pods (lines 
13.1.2 and 20.1.R) (Passos et al., 2003). 
These five lines are presently in the 
characterization phase for registration 
in the Ministry of Agriculture, Livestock 
and Food Supply.

There are two techniques to produce 
okra seeds (Setubal et al., 1996). The 
most used in USA is based on the 
single harvest of morphologically 
mature pods, in senescent plants. The 
other technique, common to regions of 
high air temperature and moisture like 
Brazil, includes the periodical harvest 
of mature pods, which increases the 
cost of seed production in comparison 
to the previous method. Regardless of 

the production process, the percentage 
of seed germination in okra is frequently 
low, due to tegument impermeability 
(hard seeds). This is the major barrier to 
the emergence of commercial producers 
of okra seeds (Castro, 2005).

There are differences among the 
okra cultivars used in Brazil in relation 
to hardseedness, resulting in lack of 
uniformity in seed germination (Castro, 
2005). In some cultivars, the occurrence 
of hard seeds becomes more frequent 
the longer the pods remain in the 
plant (Viggiano, 1991). Concerning 
hardseedness, the okra cultivars used in 
Brazil differ as follows: pods of cultivar 
Amarelinho can be harvested only once, 
because it does not present hardseedness, 
while in cultivars Santa Cruz 47 and 
especially cultivar Campinas-2, the 



233Hortic. bras., v. 28, n. 2, abr.- jun. 2010

harvest time is critical for seed quality 
(Setúbal et al., 1994).

Pod position in the plant also 
affects seed quality. Pereira (1975) 
verified that seeds from pods located 
in the middle of the plant presented 
higher germination capacity than those 
extracted from pods located in plant 
ends and ramifications. Looking for 
information about pod maturation, 
Setubal et al. (1994) concluded that, 
regarding seed production, the most 
adequate stage for pod harvesting is 
between 45 and 55 days after anthesis 
(DAA) for cultivars Campinas-2, Santa 
Cruz 47 and Amarelinho. In the case of 
cultivar Santa Cruz 47, Castro (2005) 
observed that seed quality decreased in 
pods harvested between 34 and 41 DAA 
without a post harvest resting period. 

The aim of this work was to evaluate 
the seed quality of five IAC okra elite 
lines in comparison to two commercial 
samples of cultivar Santa Cruz 47.

MATERIAL AND METHODS

The experiment was carried out in the 
Technological Park of the Horticulture 
Center of the Agronomic Institute of 
Campinas (IAC), located in Campinas, 
to evaluate the germination capacity and 
the hardseedness in okra seeds. We used 
completely randomized blocks, with 
three replications and 20-plant 4 m long 
plots. Treatments corresponded to five 
okra elite lines developed by IAC, three 
with angular pods (lines 8.1, 20.1.2 and 
47.1) and two with round pods (lines 

13.1.2 and 20.1.R), and cultivar Santa 
Cruz 47, using seed samples from two 
companies, namely Horticeres Sementes 
and Sakata Seed Sudamerica.

Soil characteristics were: pH 5.8; 28 
mmolc dm-3 of H + Al; 114 mg dm-3 of 
P; 1.6 mmolc dm-3 of K; 49 mmolc dm-3 

of Ca; 16 mmolc dm-3 of Mg; SB 65.6 
mmolc dm-3; CEC 93.4 mmolc dm-3; 
V(%) 70 mmolc dm-3; Organic Matter 
28 g dm-3; 8.5 mg dm-3 of Cu; 23 mg 
dm-3 of Fe; 24.9 mg dm-3 of Mn and 3.6 
mg dm-3 of Zn.

Okra seedlings were produced in 
72-cell expanded polystyrene trays 
containing commercial substrate 
(Plantmax HT). Seedlings were 
transplanted on December 28, 2004, 
with 3 to 4 true leaves, into 1.0 x 0.2 m 
spacing. Both fertilizations (at planting 
and side dressing) followed the results of 
soil analysis, according to the fertilizer 
and liming recommendations for okra 
in the State of São Paulo (Trani & Raij, 
1996). Soil was prepared using a rotary 
tiller.

Okra flowers in the lower third of 
each plant were identified and tagged 
at anthesis. Pods were harvested 25, 
35, 45, 55, 65 and 75 days after anthesis 
(DAA) and seeds were extracted soon 
after harvesting. Seed moisture was 
determined after 24 hours in a drying 
oven, at 105±3ºC for 24 h (Brasil, 1992). 
Following, seeds were submitted to the 
standard germination test in the Seed 
Analysis Laboratory of IAC, according 
to Standards for Seeds Analysis (Brasil, 
1992), using 50-seed replications. 

Germination capacity and hardseedness 
were evaluated at 4, 7, 14, 21 and 28 
days after the beginning of the tests.

We performed analysis of variance 
(F test) and Tukey´s test (p<0,05) for 
mean comparison. Percentages were 

transformed into arcsin 100/%  
before analysis.

RESULTS AND DISCUSSION

Seed germination and hardseedness 
in the okra elite lines and also in both 
commercial seed samples of cultivar 
Santa Cruz 47 changed as a function 
of the time of pod harvesting (25 to 
75 DAA) (Figures 1A and 1B). Seeds 
taken from pods harvested at 25 and 
35 DAA did not germinate due to their 
incomplete development; seeds also 
showed high moisture content in these 
periods (Table 1).

Seed moisture, independently of the 
genotype, decreased from 25 to 75 DAA 
(Table 1), with a steep decline from 35 to 
45 DAA. Setúbal et al. (1996) observed 
10.1% of moisture in seeds of cultivar 
Santa Cruz 47 45 DAA, a figure close to 
that found currently (14.1%), at the same 
evaluation time. Angular pods started 
dehiscing 55 DAA and, consequently, 
seeds were exposed to the environment. 
This fact may have contributed to 
accelerate the decrease in moisture 
in seeds from angular in comparison 
to those from round pods (Table 1). 
However, at 65 DAA, seed moisture was 
statistically the same for all genotypes, 

Germination and hardseedness of seeds in okra elite lines

Table 1. Moisture content of okra seeds extracted from pods harvested 25, 35, 45, 55, 65 and 75 days after anthesis (teor de umidade de 
sementes de quiabo extraídas de cápsulas colhidas 25, 35, 45, 55, 65 e 75 dias após a antese). Campinas, IAC, 2005.

Genotype Pod shape
25 DAA 35 DAA 45 DAA 55 DAA 65 DAA 75 DAA

(%) 
Sta. Cruz 472 Round 63.0 a 54.0 a 13.7 a 12.9 a 12.0 a 12.3 a
Sta. Cruz 473 Round 63.9 a 53.8 a 14.6 a 12.4 ab 12.1 a 11.7 ab
20.1.R Round 64.4 a 53.2 a 14.4 a 12.2 ab 11.5 a 11.5 ab
13.1.2 Round 63.8 a 54.3 a 13.1 a 12.3 ab 11.5 a 10.5   b
20.1.2 Angular 61.9 a 52.3 a 13.3 a 10.5  b   9.4 a   9.4   b
8.1 Angular 61.5 a 48.1 a 11.5 a 10.3  b   8.9 a   8.4   b
47.1 Angular 60.5 a 49.4 a 12.4 a   9.6   b   8.1 a   8.9   b
CV(%) 0.0 0.0 7.7   8.1 10.1 13.2

Means followed by same letter in the column did not differ significantly from each other, Tukey test, p<0.05 (médias seguidas de mesma 
letra na coluna não diferem significativamente entre si, teste de Tukey, p<0,05); 1DAA = days after anthesis (dias após a antese);2Seeds from 
Sakata Seed Sudamerica (sementes da Sakata Seed Sudamerica); 3Seeds from Horticeres Sementes (sementes da Horticeres Sementes).
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No hardseedness was observed at this 
point.

Seeds of lines with angular pods 
showed higher germination capacity soon 
after harvesting than later. In addition, 
with seed aging (increase in time after 
anthesis) the germination capacity 
decreased as hardseedness increased 
(Table 3). Seeds of line 47.1 (angular 
pods) showed an abrupt reduction in the 
germination percentage 55 DAA, merely 
56%, and the line differed significantly 
from the others (Table 2). As seeds aged, 
the germination percentage of lines 
47.1 and 8.1, both with angular pods, 
continued decreasing, getting as low 
as 11 and 37%, respectively, 65 DAA. 
Seeds of line 20.1.2, also with angular 
pods, showed a decrease in germination 
too. However, seed germination in line 
20.1.2 obeyed the pattern observed in 
lines with round pods and, up to 65 
DAA, did not differ significantly from 
them.

Seeds of lines 47.1 and 8.1, with 
angular pods, showed the lowest 
germination percentage and highest 
hardseedness 75 DAA (Tables 2 and 
3). Line, 20.1.2, also with angular 
pods, although presenting decrease 
in germination and increase in 
hardseedness, expressed them in a 
much lesser degree than the other lines 
with angular pods. No hardseedness 
was observed among lines with round 
pods in any stage of development, in 
agreement with Setubal et al. (1994), 
who did not find hardseedness in cultivar 
Santa Cruz 47 55 DAA.

Observing the results, we concluded 
that, as far as seed germination is 
concerned, angular pods must be 
harvested earlier than round pods, 
namely 45 DAA for line 47.1 and from 
45 to 55 DAA for lines 8.1 and 20.1.2. 
After this stage, seed germination 
falls, as hardseedness increases. Seeds 
of round selections stabilized their 
germination rate above 95% at 55 DAA 
and kept at this level up to 75 DAA. 
Therefore, we suggest round pods to 
be harvested within this period. For 
these lines, it is not advisable to use the 
method of a single harvest described 
by Setúbal et al. (1994). Cultivar Santa 
Cruz 47, independent of seed origin, 
presented better seed quality when seeds 
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Figure 1. Germination percentage (A) and hardseedness (B) of okra seeds as affected by 
the time of pod harvesting (porcentagem de germinação e dureza em sementes de quiabo 
em função da época de colheita das cápsulas). Campinas, IAC, 2005.

(Figure 1A) and, at this date, there was 
already statistical difference between 
elite lines (Table 2). Seeds of line 
13.1.2, with round pods, had the lowest 
germination percentage, 27%, differing 
from seeds of lines 8.1 and 47.1, both 
with angular pods, that had 95 and 99% 
of germination, respectively (Table 2). 

invalidating the hypothesis that seeds 
from dehiscent pods (angular) have 
lower moisture. At the last evaluation 
date, 75 DAA, genotypes differed little 
in seed moisture, but the differences 
bore no relation with pod morphology.

Germination started occurring only 
in seeds harvested from 45 DAA ahead 
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were extracted from pods harvested 
from 55 DAA ahead, confirming the 
results obtained by Castro (2005).
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Table 2. Germination (%) of okra seeds extracted from pods harvested 45, 55, 65 and 75 
days after anthesis (germinação (%) de sementes de quiabo extraídas de cápsulas colhidas 
45, 55, 65 e 75 dias após a antese). Campinas, IAC, 2005.

Genotype Pod 
shape

45 DAA 55 DAA 65 DAA 75 DAA
(%)

Sta. Cruz 472 Round 73 ab1 98 a 97 a 100 a
Sta. Cruz 473 Round 71 ab 97 a 97 a   97 a
20.1.R Round 67 ab 99 a 97 a   97 a
13.1.2 Round 27   b 95 a 98 a   97 a
20.1.2 Angular 87 ab 96 a 82 a   80   b
8.1 Angular 95 a 91 a 37   b   17     c
47.1 Angular 99 a 56   b 11     c   14     c
CV (%) 24.4 8.4 9.6 9.4

Means followed by same letter in the column did not differ significantly from each other, 
Tukey test, p>0.05 (médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente 
entre si, teste de Tukey, p>0,05); 1DAA = days after anthesis (dias após a antese);2Seeds from 
Sakata Seed Sudamerica (sementes da Sakata Seed Sudamerica); 3Seeds from Horticeres 
Sementes (sementes da Horticeres Sementes).

Table 3. Hardseedness (%) in okra seeds extracted from pods harvested 55, 65 and 75 days 
after anthesis (sementes duras (%) em sementes de quiabo extraídas de cápsulas colhidas 
55, 65 e 75 dias após a antese). Campinas, IAC, 2005.

Genotype Pod shape
55 DAA1 65 DAA1 75 DAA1

(%)
Sta. Cruz 472 Round 0 b   1 d   0 c
Sta. Cruz 473 Round 0 b   2 cd   0 c
20.1.R Round 0 b   1 d   0 c
13.1.2 Round 0 b   0 d   0 c
20.1.2 Angular 0 b 16 c 15 b
8.1 Angular 4 b 59 b 81 a
47.1 Angular 40 a 89 a 85 a
CV (%) 109.8 30.2 21.9

Means followed by same letter in the column did not differ significantly from each other, 
Tukey test, p>0.05 (médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente 
entre si, teste de Tukey, p>0,05); 1DAA = days after anthesis (dias após a antese);2Seeds from 
Sakata Seed Sudamerica (sementes da Sakata Seed Sudamerica); 3Seeds from Horticeres 
Sementes (sementes da Horticeres Sementes).
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Parte considerável das espécies ve-
getais raras ou ameaçadas no Rio 

Grande do Sul tem notável potencial 
ornamental. Das cinco espécies de Ges-
neriaceae Rich. & Juss. constantes na 
Lista Oficial da Flora do Rio Grande do 
Sul (Rio Grande do Sul, 2003), quatro 
são espécies de Sinningia, as rainhas-
do-abismo.

Sinningia Nees compreende ervas 
e arbustos tuberosos. Há espécies de 
siníngias rupícolas, palustres, reofíli-

BARROSO CM; FRANKE LB; BARROS IBI. 2010. Substrato e luz na germinação das sementes de rainha-do-abismo. Horticultura Brasileira 28: 236-
240.
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RESUMO
Sinningia lineata é uma rupícola ameaçada de extinção e com 

potencial ornamental. Este trabalho teve como objetivo analisar o 
comportamento germinativo das sementes de S. lineata em diferentes 
substratos e condições de luz. Os resultados devem contribuir para 
a sua propagação sexuada com a finalidade de conservação ex situ e 
como subsídio para a sua inclusão como planta de uso ornamental. 
As sementes foram coletadas in situ. Foram testados seis substratos 
com e sem incidência de luz: papel para germinação, areia média 
de rio, substrato comercial, misturas na proporção 1:1 de areia 
com casca de arroz carbonizada, areia com substrato comercial e 
casca de arroz carbonizada com substrato comercial. A temperatura 
utilizada foi 20ºC. Foi adotado o conceito técnico de germinação, o 
de desenvolvimento de plântulas normais. Os resultados indicaram 
que o lote tinha alto poder germinativo, o que foi demonstrado pelo 
alto percentual de germinação sobre o papel (92,5%). Os testes de 
germinação e vigor indicaram que o papel e areia foram os melhores 
substratos testados. A germinação na areia foi de 90% e não diferiu 
estatisticamente da germinação sobre papel. Os demais substratos não 
foram considerados adequados à germinação da espécie. A análise 
química do substrato comercial revelou alto nível de salinidade, o 
que causou a gradual perda de plântulas, indicando que a espécie é 
sensível a esta condição química. O teste de luz demonstrou que a 
espécie é fotoblástica positiva.

Palavras-chave: Sinningia lineata, espécie ameaçada, espécie or-
namental, espécie nativa, vigor.

ABSTRACT
Substratum and light on the germination of Sinningia 

lineata

Sinningia lineata is a rock growing plant, with ornamental 
potential, which is in danger of extinction. This study aimed at 
analyzing the germinative behavior of the S. lineata in different 
substratums and light conditions. The results should contribute to 
the sexual propagation aiming at the conservation ex situ, as well 
as to offer a subsidy for its inclusion as an ornamental plant. The 
seeds were collected in situ. Six substrata were tested in presence 
and absence of light incidence: blotting paper, medium river sand, 
commercial substratum, mixture in the proportion of 1:1 of sand 
with carbonated rice husk, sand with commercial substratum, and 
carbonated rice husk with commercial substratum. The temperature 
was of 20ºC. The technical concept of germination was adopted, 
development of normal plantlets. The results indicated that the lot 
had a high germination capability, which was demonstrated by the 
high germination percentage on the paper (92,5%). The germination 
and vigor tests indicated that among the studied substrata, the blotting 
paper and sand were the best. The germination percentage in sand was 
90% and did not differ statistically from the percentage of germination 
on paper. The other substrata were not considered adequate for seed 
germination of the species. The chemical analyses of the commercial 
substratum presented high salinity levels, which caused a gradual loss 
of seedlings, indicating that the species is sensitive to this chemical 
condition. The test with light demonstrated that the species is a 
positive photoblastic.

Keywords: Sinningia lineata, endangered species, ornamental 
species, native species, vigour.
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cas e epífitas. Elas são adequadas para 
preencher espaços com substrato fora 
do padrão corriqueiro, como pedras, 
charcos, cascatas ou apoiadas em ou-
tras plantas. Tem potencial para serem 
utilizadas em determinados projetos de 
paisagismo em que seus biótopos natu-
rais são reproduzidos, e para os quais a 
variedade de plantas ornamentais usuais 
não é grande.

Nos últimos anos, aumentou o 
número de trabalhos com este grupo 

botânico. As novas informações obtidas 
não só contribuem para o conhecimento 
do estado de preservação das siníngias, 
como também podem direcionar práti-
cas para a sua conservação.

Sinningia  l inea ta  (Hje lmq. ) 
Chautems (Figura 1. A a D), espécie 
rupícola, tem ocorrência restrita a 
municípios do extremo norte do Rio 
Grande do Sul, como Barracão (Silveira, 
1992), Esmeralda1, Pinhal da Serra1 e 
Vacaria2 . Há apenas um registro para 

1 Comunicação pessoal de Gilmar Nicolau Klein, 2005. 
2 Comunicação pessoal de Alain Chautems, 2006.
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o sul de Santa Catarina, no município 
de Erval Velho2. Esta espécie consta 
na lista oficial da flora ameaçada de 
extinção no Rio Grande do Sul pela sua 
distribuição restrita e pela destruição de 
seu hábitat.

Embora Sinningia speciosa (Lodd.) 
Hiern (gloxínia) e Saintpaulia ionantha 
H. Wendl. (violeta-africana) já inseridas 
no mercado de plantas ornamentais, as-
sim como outros dois táxons da família, 
já tenham as indicações para o teste de 
germinação nas Regras para Análise de 
Sementes, RAS (Brasil, 1992), existem 
poucos trabalhos com germinação de 
Sinningia spp. e de outras gesneriáceas. 
S. lineata não está contemplada nas RAS 
(Brasil, 1992), e ainda não foi estudada 
em relação aos substratos e às condições 
de luminosidade que auxiliam no seu 
processo germinativo.

Um fator de grande importância para 
que a germinação ocorra é o tempo de 
exposição e permanência das sementes 
sob condições adversas, como as encon-
tradas no solo, que nem sempre são 
ideais para sua germinação. A obser-
vação do nicho habitado por S. lineata 
sugere o cultivo em substratos que pro-
piciem ótima drenagem e alguma fração 
de matéria orgânica decomposta.

Os substratos em geral têm como 
principal função dar sustentação às 
sementes, tanto do ponto de vista fí-
sico como químico, e são constituídos 
por três frações, a física, a química e 
a biológica (Sturion, 1981). Além de 
ser suporte, o substrato deve regular a 
disponibilidade de nutrientes para as 
raízes. O substrato pode ser formado 
de solo mineral ou orgânico, de um só 
ou de diversos materiais misturados 
(Kämpf, 2000).

O substrato para a germinação de 
sementes deve apresentar firmeza, ser 
totalmente decomposto, de fácil irri-
gação, com boa retenção de água, boa 
porosidade, ser livre de patógenos; não 
deve apresentar alta salinidade, deve ser 
de fácil esterilização e com alta capaci-
dade de troca de cátions (Hartmann & 
Kester, 1998). É difícil que um único 
substrato tenha todas as características 
físicas e químicas adequadas. Por isso, 
são utilizados condicionadores de subs-
tratos para melhorar suas propriedades 
em forma de mistura em fração igual ou 

menor que 50%. Dentre os principais 
estão a areia e a casca de arroz carboni-
zada (Kämpf, 2000). Segundo as RAS 
(Brasil, 1992), um dos substratos mais 
utilizados para a germinação é a areia. 
Este é um substrato quimicamente 
inerte, o que favorece a prevenção ou a 
diminuição de infestações por agentes 
patogênicos, e o pH fica em torno da 
neutralidade. A areia tem baixa capaci-
dade de retenção de água, boa aeração, 
boa drenagem e alta densidade (Kämpf, 
2000). No entanto, o substrato mais 
utilizado em laboratório, normalmente, 
é o papel para germinação.

Para o cultivo, o substrato deve ser 
melhor que o solo em relação a estrutura, 
aeração, capacidade de retenção de água 
e o grau de infestação por patógenos, 
uma vez que o primeiro deverá cumprir 
as necessidades físicas e químicas para 
o desenvolvimento da planta, no espaço 
reduzido do recipiente (Kämpf, 2000). A 
determinação do substrato é, portanto, 
importante para a produção de plântulas 
e mudas de melhor qualidade (Andrade 
et al., 1999; Campos & Uchida, 2002).

A casca de arroz carbonizada tem 
baixa densidade e baixa capacidade de 
retenção de água, porém, esta última é 
mais alta que a da areia. A aeração é boa 
pela alta porcentagem de macroporos. A 
drenagem é rápida e eficiente. O pH é em 
torno da neutralidade (Kämpf, 2000). 
Silva et al. (2000) testaram a eficiência 
de substratos à base de casca de arroz 
carbonizada, turfa e suas misturas para 
a germinação de sementes, e verificaram 
que a mistura destes apresenta proprie-
dades adequadas para esta finalidade.

A turfa, material de origem vegetal 
parcialmente decomposto, tem a forma-
ção extremamente lenta. A utilização 
de outros materiais como compostos 
orgânicos caseiros ou comerciais no 
lugar da turfa é bastante frequente, uma 
vez que esta última é menos disponível 
no mercado e no ambiente.

Com relação ao fator luz, o efeito 
à germinação de espécies silvestres é 
bastante variável (Mayer & Poljakoff-
Mayber, 1989). Bewley & Black (1994), 
dentre outros autores, classificaram as 
sementes em três grupos com relação à 
resposta ao estímulo luminoso durante a 
germinação: fotoblásticas positivas (não 
germinam no escuro e são produzidas 

principalmente por plantas heliófitas); 
fotoblásticas negativas (germinação é 
inibida pela luz); e indiferentes à luz 
(produzidas principalmente por árvores 
de sub-bosques e plantas de sombra). 
Esta classificação das sementes, no 
que diz respeito à sensibilidade à luz, é 
importante para a condução dos testes 
de germinação (Mayer & Poljakoff-
Mayber, 1989; Villiers (1972) citado 
por Lopes et al., 2005).

Este estudo teve como objetivo ana-
lisar o comportamento germinativo de 
sementes de Sinningia lineata em dife-
rentes substratos e condições de luz.

MATERIAL E MÉTODOS

As sementes foram coletadas in situ, 
no Rio Bernardo José, Bacia do Rio Uru-
guai, no município de Pinhal da Serra 
(UTM: 22J0470337E;6931617N). As 
sementes foram mantidas sob condições 
ambientais à sombra durante três dias e, 
após este período, foram armazenadas a 
6ºC durante um mês. O presente traba-
lho, realizado quatro meses após a coleta 
das sementes (Voucher: ICN-143626; 
Departamento de Botânica da UFRGS), 
foi conduzido no Laboratório de Análise 
de Sementes da Fundação Estadual de 
Pesquisa Agropecuária (FEPAGRO), em 
Porto Alegre, RS.

Foram testados seis substratos: papel 
para germinação, areia média de rio 
(granulometria de 2,62% >1,00mm e 
58,83% <0,42mm), substrato comercial, 
areia com substrato comercial, areia com 
casca de arroz carbonizada e substrato 
comercial com casca de arroz carboniza-
da. As misturas foram na proporção 1:1. 
A areia foi previamente esterilizada em 
estufa a 160ºC. O substrato comercial 
utilizado foi uma fórmula específica 
p a r a  h o r t a l i ç a s  ( s o l a n á c e a s  e 
brassicáceas).  Este foi submetido à 
análise química no Laboratório de Quí-
mica Agrícola da FEPAGRO.

O experimento constou de doze tra-
tamentos com quatro repetições de 20 
sementes, as quais foram colocadas em 
câmaras de germinação com temperatu-
ra controlada a 20ºC. Seis tratamentos 
foram expostos à luz constante, e os de-
mais foram mantidos no escuro. Foram 
utilizados dois papéis para germinação 
em cada caixa plástica de germinação 
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(11 x 11 x 3,5 cm). Estes foram ume-
decidos em 2,5 vezes o seu peso. Os 
demais substratos foram colocados em 
caixas plásticas de germinação de modo 
a preencher 2/3 de profundidade. As se-
mentes foram cobertas com uma camada 
de 2 mm de substrato. Os tratamentos 
foram irrigados para manter os subs-
tratos umedecidos até o fundo da caixa, 
sem encharcar a superfície. A ausência 
de luz foi obtida pelo envolvimento das 
caixas de germinação em plástico para 
congelados cobertos com papel lamina-
do e sacos plásticos de cor preta.

As leituras foram feitas com o au-
xílio de lupa de mesa. Consideraram-se 
germinadas as sementes que produziram 
plântulas normais, conforme o conceito 
técnico de germinação (Brasil, 1992).

Nos tratamentos sem luz, o pa-
râmetro avaliado foi o percentual de 
germinação no 32º dia após o início do 
teste e, nos tratamentos com luz, foram 
avaliados o percentual de germinação 
na primeira contagem e no final da 
germinação, e o índice de velocidade de 
germinação (IVG). O teste de primeira 
contagem foi avaliado no décimo dia, 
e o percentual de germinação foi ava-
liado no 32º dia. As indicações gerais 
para estes dois testes foram consultadas 
em Nakagawa (1994) e Brasil (1992), 
respectivamente. Os resultados foram 
expressos pela porcentagem média da 
primeira contagem da germinação e 
pelo teste de germinação. O índice de 
velocidade de germinação foi expresso 
de acordo com Maguire (1962).

O delineamento estatístico utilizado 
foi inteiramente casualizado. Os dados, 
apresentados em percentuais e índices 
médios, foram submetidos à análise 
de variância e à comparação pelo teste 
de Duncan, a 5% de probabilidade. 
O programa estatístico utilizado foi o 
Sigma Stat.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na presença de luz, a germinação 
em papel foi 92,5% (Tabela 1). Este 
valor caracteriza lote de sementes com 
alta viabilidade e qualidade fisiológica. 
Silva & Castilho (2000) obtiveram 73% 
de germinação de S. speciosa, o que 
indicou a boa qualidade fisiológica das 
sementes desta espécie, já melhorada 

geneticamente e inserida no mercado 
de plantas ornamentais. Isto permite 
considerar que 92,5% de germinação das 
sementes de S. lineata é resultado bas-
tante satisfatório, e que esta é facilmente 
propagada via sexuada. Isto facilita a 
manutenção de sua variabilidade genéti-
ca em práticas de propagação ex situ.

O papel e a areia foram os melhores 
substratos para a germinação de se-
mentes de S. lineata. A germinação em 
areia foi de 90,0% (Tabela 1) não diferiu 
estatisticamente da determinação em 
substrato papel. Os valores encontrados 
para o teste de primeira contagem e para 
o IVG (Tabela 2) também indicaram 
ser o papel e a areia os substratos mais 
adequados dentre os demais tratamentos 
com a presença de luz.

A variação na disponibilidade de 
água dos substratos, com frequência 
causa prejuízos à germinação das se-
mentes, o que provoca diferenças entre 
as médias. Observou-se que o papel 
manteve a umidade constante pratica-
mente durante todo teste de germina-
ção, o que favoreceu a boa germinação 
(Brasil, 1992).

Existem muitos trabalhos com resul-
tados satisfatórios para a germinação de 
sementes em areia, tais como Machado 
et al. (2002) e Lopes et al. (2002). Ape-
sar da elevada densidade seca da areia 
(1400 a 1500 kg m-3) (Kämpf, 2000), as 
plântulas de S. lineata emergiram com 
sucesso de uma cobertura de 2 mm deste 
substrato. Suas raízes encontraram con-
dições de espaço e aeração favoráveis 
ao desenvolvimento entre os grãos da 
areia média.

Neste estudo, excetuando-se o 
tratamento com papel, os maiores per-
centuais de germinação de sementes de 
S. lineata na primeira contagem e no 
IVG correspondem aos substratos que 
proporcionam maior eficiência para a 
drenagem. São a areia (PCG: 61,25%; 
IVG: 1,95) e a areia com casca de 
arroz carbonizada (PCG: 45%; IVG: 
1,38). Estes resultados parecem estar 
relacionados à preferência desta espé-
cie por nichos bem drenados, o que foi 
observado nas populações naturais. A 
mistura de areia com casca de arroz car-
bonizada proporciona maior retenção de 
água em relação à areia pura, ainda que 
considerada baixa em relação a outros 
materiais. Segundo Rodrigues & Fior 
(2000), a comparação da capacidade 
de retenção de água entre os substratos 
atribui diferenças na porosidade total e 
no espaço de aeração.

Em todos os substratos testados hou-
ve morte de plântulas. Contudo, os três 
tratamentos constituídos integralmente 
ou parcialmente pelo substrato comer-
cial não foram considerados eficientes 
para a germinação de sementes de S. li-
neata (Tabelas 1 e 2). Em nenhum destes 
houve registro de germinação no teste 
de primeira contagem. O tratamento 
formado apenas pelo substrato comer-
cial resultou na mais baixa germinação 
(35,0%). A análise química indicou que 
o substrato comercial testado tem altos 
níveis de salinidade, indicados pelo alto 
nível de potássio (882 mg/L), o que foi 
prejudicial às sementes e plântulas de 
S. lineata. Apesar de o sódio ter apre-
sentado 394 mg/L, o valor da saturação 

Tabela 1. Germinação (%) de sementes de Sinningia lineata (Hjelmq.) Chautems em 
diferentes substratos e condições de luz, 32 dias após o início do teste (seeds of Sinningia 
lineata (Hjelmq.) Chautems germination in different substrata and light conditions, 32 days 
after the beginning of the test). Porto Alegre, UFRGS, 2006.

Tratamentos
Germinação (%) - 32º dia

Presença de luz Ausência de luz
Papel 92,50 a1 18,75 a
Areia 90,00 a 00,00   b
Areia e casca de arroz 63,75   b 00,00   b
Substrato comercial e casca de arroz 51,25   bc 00,00   b
Areia e substrato comercial 37,50     c 00,00   b
Substrato comercial 35,00     c 00,00   b

1Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo Teste 
de Duncan, a 5% de probabilidade (1means followed by the same letter in the column do not 
differ by the Duncan test at 5% probability).

CM Barroso et al.
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da CTC efetiva foi 6,3%. O sódio foi 
equilibrado pelo alto valor de cálcio 
(15,2 cmolc/dm3) (Bohnen et al., 2000; 
Tedesco et al., 2004). De acordo com 
Bohnen et al. (2000), menos de 15% de 
sódio trocável não caracterizam solos 
sódicos. Apesar destes valores, o pH, 
considerado baixo por Tedesco et al., 
(2004) ou levemente ácido em Brasil 
(1973), ainda está dentro da faixa aceitá-
vel. Talvez, o pH levemente ácido possa 
ter sido outro fator limitante à germina-
ção das sementes de S. lineata.

Segundo Jeller & Perez (1977), a 
concentração salina que causa o atraso 
e a redução no número de sementes 
germinadas depende da tolerância ao 
sal de cada espécie, individualmente. 
De acordo com Kämpf (2000), a sensi-
bilidade à concentração de sais também 
varia de acordo com a idade da planta, 
quanto mais jovem, mais sensível. A 
germinação e o crescimento inicial 
de plântulas são, portanto, os estádios 
de desenvolvimento mais sensíveis à 
salinidade, e independem da tolerân-
cia da planta mãe ao sal (Mayer & 
Poljakoff-Mayber, 1989). De acordo 

com Bewley & Black (1978), o ex-
cesso de sais solúveis provoca redução 
do potencial hídrico do solo, induzindo 
a menor capacidade de absorção de 
água. A redução do potencial hídrico, 
associada aos efeitos tóxicos dos sais, 
interfere inicialmente no processo de 
absorção de água pelas sementes, o 
que influencia a germinação. Jeller & 
Perez (1977) colocam que a alta sali-
nidade pode provocar o escurecimento 
da coifa, dos cotilédones das sementes 
não germinadas, a diminuição na velo-
cidade de germinação, ou efeito tóxico 
que impossibilita a germinação mesmo 
depois de lavar as sementes.

A alta frequência de irrigações pode 
lixiviar os nutrientes fornecidos ao meio, 
o que é comum em misturas com muita 
areia. Em contrapartida, as adubações 
constantes podem elevar o teor de sais 
a níveis tóxicos para as plantas. A capa-
cidade de troca de cátions (CTC) está 
relacionada ao tamanho das partículas 
do substrato. Quanto menor a partícu-
la, maior será a superfície específica, 
com mais pontos de troca. A matéria 
orgânica apresenta alta CTC, e contri-

bui significativamente para a melhoria 
dessa propriedade no solo. Todavia, sua 
quantidade deve ser limitada por sua alta 
densidade e retenção de água, e baixo 
espaço para aeração (Kämpf, 2000). 
Considerando estes fatores, e a obser-
vação da presença de matéria orgânica 
decomposta e da cobertura por serrapi-
lheira nos nichos desta espécie, futuros 
testes de germinação em substratos com 
frações orgânicas inferiores a 50% e sem 
problemas de salinidade, poderão trazer 
bons resultados para a germinação de 
sementes, ao desenvolvimento de plân-
tulas e à produção de mudas.

No tratamento com papel para 
germinação na ausência de luz, ger-
minaram, em média, 18,75% das se-
mentes (Tabela 1). Após o término do 
experimento, estes tratamentos foram 
expostos à presença da luz, o que oca-
sionou a germinação das sementes que 
não germinaram na ausência de luz. As 
sementes de S. lineata são, portanto, 
fotoblásticas positivas. Este comporta-
mento é avaliado de forma quantitativa, 
já que a ocorrência de germinação foi 
verificada na ausência de luz sob valor 
médio extremamente baixo. Klein & 
Felippe (1991) enquadram esta situação, 
ou aquela onde ocorre pelo menos uma 
germinação, como fotoblastismo positi-
vo “preferencial”. Quando as sementes 
não têm a capacidade de germinar sob 
ausência de luz, estes autores as clas-
sificam como fotoblásticas positivas 
“absolutas”.

O tamanho das sementes tem relação 
direta com os processos de germinação, 
crescimento e estabelecimento das plân-
tulas (Labouriau, 1983). As sementes 
pequenas geralmente requerem luz, o 
que impede a germinação em profundi-
dades maiores. A plântula teria dificul-
dades para emergir e suas reservas não 

Tabela 2. Primeira Contagem (PCG) e Índice de Velocidade de Germinação (IVG) de 
sementes de Sinningia lineata (Hjelmq.) Chautems germinadas em diferentes substratos e 
na presença de luz (first-rate counting test and index of germination speed with Sinningia 
lineata (Hjelmq.) Chautems seeds germinated in different substrata and in the presence of 
light). Porto Alegre, UFRGS, 2006.

Tratamentos PCG (%) 10º dia IVG 32º dia
Papel 86,25 a 1 2,49 a
Areia 61,25   b 1,95   b
Areia e casca de arroz 45,00     c 1,38     c
Substrato comercial e casca de arroz 26,25      d 1,03      d
Substrato comercial 17,50      de 0,81      de
Areia e substrato comercial   7,50        e 0,56        e

1Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo Teste 
de Duncan, a 5% de probabilidade (1means followed by the same letter in the column do not 
differ by the Duncan test at 5% probability.)

Figura 1. A, B, C e D: Sinningia lineata (Hjelmq.) Chautems (A, B, C and D: Sinningia lineata (Hjelmq.) Chautems). Pinhal da Serra-RS, 
2006.

Substrato e luz na germinação das sementes de rainha-do-abismo
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supririam a demanda energética neces-
sária para o rompimento das barreiras e 
alcançar a superfície a tempo de iniciar 
a fotossíntese (Lauboriau, 1983).

Em seu ambiente natural, os es-
pécimes são encontrados em margens 
rochosas e paredões bem drenados, e 
com matéria orgânica decomposta. Es-
tão em áreas que recebem a incidência 
de luz solar ou que são parcialmente 
sombreadas. Não são encontrados sob 
a vegetação ciliar e em áreas extrema-
mente sombreadas. Os resultados sobre 
o efeito da luz, observados neste traba-
lho, corroboram com o tipo de nicho 
ocupado por S. lineata.

Em resumo, os substratos papel e 
areia com presença de luz são as con-
dições mais adequadas para o teste de 
germinação das sementes de S. lineata. 
A alta salinidade dos substratos afeta a 
germinação das sementes e o desenvol-
vimento das plântulas de S. lineata.
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ABSTRACT
‘BRS Tospodoro’ is a high lycopene tomato cultivar, which 

combines multiple disease resistance genes and desirable processing 
traits. This cultivar was found to be suitable for both conventional and 
organic crop systems. ‘BRS Tospodoro’ was obtained via backcross 
breeding using ‘Viradoro’ as recurrent parent and the inbred line 
‘CNPH 1306’ as the donor of the Pto gene (resistance to Pseudomonas 
syringae pv. tomato race 0). ‘BRS Tospodoro’ has the Mi1-2 gene that 
controls resistance to root-knot nematodes (Meloidogyne incognita, 
M. javanica, and M. arenaria) as well as tolerance to populations of 
the aphid Macrosiphum euphorbiae (vector of Potyvirus species), 
and to whiteflies (Bemisia tabaci).  ‘BRS Tospodoro’ has also 
the Sw-5b gene, which controls resistance to major Tospovirus 
species (Groundnut ringspot virus, Tomato chlorotic spot virus, 
Chrysanthemum stem necrosis virus, and Tomato spotted wilt virus). 
This cultivar is also resistant to Stemphylium solani and S. lycopersici 
(Sm gene), Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici race 1 (I-1 gene) 
and Verticillium dahlie race 1 (Ve gene). ‘BRS Tospodoro’ presents 
uniform fruit ripening, with the first harvest being done around 110 
to 120 days after plant emergence. The fruits are firm, square-shaped, 
with an average weight of 46 g (in organic cropping) to above 70 g 
(in conventional cropping). The soluble solids content is in the range 
between 4.6 and 4.8 ºBrix. The external fruit color is uniform (gene u) 
and bright red (L* = 44.1; a* = 33.9; b* = 20.4). The average lycopene 
content of mature fruits is 104 µg/g. This cultivar has the jointless 
locus (j2), which facilitates both manual and mechanical harvesting. 
‘BRS Tospodoro’ has determinate growth habit (locus sp) with 
vigorous foliage, which provides good fruit protection from sunscald. 
‘BRS Tospodoro’ can be cultivated in all the traditional processing 
tomato-producing areas of Brazil without the need of any technical 
adjustment. ‘BRS Tospodoro’ displayed very good adaptation to the 
South Brazilian Region and South Cone of South America (Argentina 
and Uruguay), where P. syringae pv. tomato and Tospovirus are 
serious economic problems for the crop. ‘BRS Tospodoro’ might also 
be cultivated in traditional processing tomato-producing areas (South-
East, North-East and Central Brazil), if geminivirus control measures 
are adopted. Due to its vigorous foliage, ‘BRS Tospodoro’ requires 
careful monitoring of the environmental conditions that favors late 
blight (Phytophthora infestans) epidemics. ‘BRS Tospodoro’ has been 
evaluated under organic crop systems with excellent performance in 
field assays conducted in Brasilia-DF, Brazil.

Keywords: Solanum lycopersicum, tomato, breeding, organic 
cropping.

RESUMO
‘BRS Tospodoro’: Cultivar de tomate para processamento 

com alto licopeno, adaptada aos sistemas de cultivo orgânico e 
com múltiplos genes de resistência a patógenos

‘BRS Tospodoro’ é uma cultivar de tomate para processamento 
industrial, rica no elemento antioxidante licopeno e adaptada a culti-
vos tanto convencionais quanto orgânicos. Esta cultivar é uma seleção 
derivada de um programa de retrocruzamentos entre a cultivar ‘Vira-
doro’ (usada como parental recorrente) e a linhagem ‘CNPH 1306’ 
(fonte doadora do gene Pto que controla resistência à Pseudomonas 
syringae pv. tomato raça 0). ‘BRS Tospodoro’ apresenta ainda o gene 
Mi1-2 que condiciona resistência a Meloidogyne incognita, M. java-
nica e M. arenaria, bem como tolerância para populações do pulgão 
Macrosiphum euphorbiae (vetor de Potyvirus) e da mosca-branca 
(Bemisia tabaci). ‘BRS Tospodoro’ também possui o gene Sw-5b, 
que confere resistência a quatro espécies de Tospovirus (Groundnut 
ringspot virus, Tomato chlorotic spot virus, Chrysanthemum stem 
necrosis virus e Tomato spotted wilt virus). Esta cultivar também é 
resistente aos fungos Stemphylium solani e S. lycopersici (gene Sm), 
Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici raça 1 (gene I-1) e Verticillium 
dahlie raça 1 (gene Ve). Possui hábito de crescimento determinado 
(gene sp) com excelente cobertura dos frutos. A colheita dos frutos 
maduros é feita em torno dos 110-120 dias após o transplantio (mudas 
com 25 dias de idade). Os frutos são firmes, de formato quadrado-
oblongo, maturação uniforme (gene u), com coloração externa 
vermelha escura, brilhante (L* = 44,1; a* = 33,9; b* = 20,4). O teor 
médio de licopeno em frutos totalmente maduros é de 104 µg/g. O 
teor de sólidos totais variou entre 4,6 e 4,8 oBrix e o peso médio dos 
frutos varia de 46 g (em cultivo orgânico) acima de 70 g (em cultivos 
convencionais). ‘BRS Tospodoro’ apresenta o pedúnculo destituído 
de camada de abscisão (gene j2) e boa concentração de maturação 
de frutos. A cultivar mostrou excelente desempenho na Região Sul 
do Brasil e em cultivos no Cone Sul (Argentina e Uruguai), onde a 
infecção por Tospovirus e P. syringae pv. tomato são sérios problemas 
para a cultura. ‘BRS Tospodoro’ também é indicada para plantio nas 
principais regiões produtoras de tomate no Brasil (Sudeste, Nordes-
te e Centro-Oeste), desde que medidas preventivas de controle de 
geminiviroses sejam adotadas. Devido ao crescimento vigoroso de 
folhagem, ‘BRS Tospodoro’ requer monitoramento freqüente quan-
do cultivado em condições ambientais que favoreçam a ocorrência 
de requeima (Phytophthora infestans). Esta nova cultivar mostrou 
excelente adaptação às condições de cultivo orgânico em ensaios 
conduzidos em Brasília-DF.

Palavras-chave: Solanum lycopersicum, tomate, melhoramento 
genético, cultivo orgânico.
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THE ORIGIN
‘BRS Tospodoro’ is a processing 

tomato (Solanum lycopersicum L.) 
cultivar, rich in the antioxidant lycopene 
and adapted to both conventional and 
organic crop systems. This cultivar 
displays multiple resistance genes to 
diseases and pests. ‘BRS Tospodoro’ 
was selected after self-pollinating plants 
of the fourth backcross generation 
during five cycles (BC4F5).The cultivar 
‘Viradoro’ (Giordano et al., 2000) was 
used as the recurrent parent and the 
inbred line ‘CNPH 1306’ was employed 
as the donor of the Pto gene (which 
confers resistance to Pseudomonas 
syringae pv. tomato race 0). Resistant 
plants were identified after inoculation 
via immersion of the leaves into a 
suspension (adjusted to 108 cfu/mL) of 
P. syringae pv. tomato isolate ‘CNPH 
31’ (collected in Venda Nova dos 
Imigrantes, Espírito Santo State, Brazil). 
Ten plants free of symptoms were 
selected in each backcross generation. 
Throughout all the selection stages, the 
cultivar ‘Viradoro’ (susceptible) and the 
inbred line ‘CNPH 1306’ (resistant) were 
used as controls. The final evaluation 
was carried out with the P. syringae pv. 
tomato isolate ‘CNPH 31’ and also with 
the isolate ‘CNPH 32’ (collected in Patos 
de Minas, Minas Gerais State, Brazil), 
both classified as race 0. Comparative 
assays and progeny tests indicated 
that the Pto gene was incorporated in 
the homozygous condition in ‘BRS 
Tospodoro’ (Figure 1).

DESCRIPTION

‘BRS Tospodoro’ presents  a 
determinate growth habit (gene sp) and 
a dense canopy, which offer protection 
for the fruits against sunscald damage. 
The ripe fruits are harvested around 
110-120 days after the transplanting 
(using 25-day old plantlets). Therefore, 
‘BRS Tospodoro’ displays vegetative 
and reproductive cycles similar to that 
of the cultivar ‘Viradoro’ (Giordano 
et al., 2000). The average fruit weight 
ranged from 46 g (in organic cropping) 
to 70-85 g (in conventional cropping). 

‘BRS Tospodoro’ does not contain 
abscission joint in the fruit pedicel (gene 
“jointless”, j2), which increases the 
manual harvesting efficiency to around 
25% and also facilitates mechanical 
harvesting (Boiteux et al., 1995).

Nutritional characteristics and 
aspects of the fruits – The fruits 
of ‘BRS Tospodoro’ are firm, with 
uniform ripening (gene u) and oblong-
squared shape (Figure 2). The soluble 
solid content (oBrix) in ripe fruits was 
estimated under open field conditions by 
using a digital refractometer (ATAGO 
model). In these assays, the Brix values 
varied from 4.6 to 4.8 oBrix. The 
values of colorimetric readings for 
the skin color at the stage of complete 
ripening were obtained by a colorimeter 
“Tristimulus” (Minolta Model CR-
200b), with 8 mm of the measured 
diameter area of the equipment with 
diffuse illumination (illuminant D65, 
vision angle of 0º and chromatic space 
CIELAB). White ceramic tiles were 
employed to calibrate the system. The 
calibration values were: L* = 84.2; a* 

= 10.1; and b* = 14.6. ‘BRS Tospodoro’ 
displayed an external dark bright red 
color (L* = 44.1; a* = 33.9; b*= 20.4). 
The ascorbic acid (vitamin C) content 
was determined by using the standard 
Tilmans titration method, which is 
based on the reduction of 2,6-sodium-
diclorophenolindophenol (DCFL) 
by the ascorbic acid (Pregnolatto & 
Pregnolatto, 1985). An aliquot of 
10 mL of the standard ascorbic acid 
solution was added to an Erlenmeyer 
bottle containing 50 mL of an oxalic 
acid solution. The DCFL solution was 
titrated until obtaining a solution of 
persistent pink color for 15 seconds 
(standardization). The amount (in mg) of 
ascorbic acid in 100 mL of the samples 
was obtained through the following 
formula: 100 x n’ / [n/5 x P]. In which: 
n’ = volume of DCFL (in mL) consumed 
in the titrating samples; V = sample 
volume used in the titrating method; n 
= volume of DCFL (in mL) consumed 
in the standardization procedure and P 
= weight of the sample (g). The average 
ascorbic acid content in fruits of the 

(Recebido para publicação em 1 de outubro de 2009; aceito em 18 de janeiro de 2010)
(Received on October 1, 2009; accepted on January 18, 2010)

Figure 1. Resistant response to Pseudomonas syringae pv. tomato (race 0) controlled by the 
presence of the Pto gene in the cultivar ‘BRS Tospodoro’ (right) and the susceptible control 
‘Viradoro’ (left) [Resposta de resistência a Pseudomonas syringae pv. tomato, raça 0, con-
feridos pelo gene Pto presente na cultivar ‘BRS Tospodoro’ (direita) e ausente na cultivar 
suscetível ‘Viradoro’ (esquerda)]. Brasília, Embrapa Hortaliças, 2008.  

LB Giordano et al.
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mature fruits. This lycopene amount of 
‘BRS Tospodoro’ was also confirmed 
via colorimetric analysis (Carvalho et 
al., 2005). Lycopene confers the typical 
red color of the tomato fruit and presents 
high antioxidant activity.This molecule 
has an outstanding nutraceutical action, 
which helps to prevent cardiovascular 
problems as well as prostate and ovarian 
cancer (Rao & Agawal, 2000; Smidt & 
Burke, 2004).

Fruit   v iscos i ty  –  Samples 
containing 1.3 kg of fruits were put into 
a microwave oven (frequency of 2450 
megacycles and input power of 950 W) 
for 12 minutes in order to inactivate the 
enzymes. After staying in the microwave 
oven, the samples were weighed again 
and then, with the use of distilled 
water, their original weight was re-
established. The samples were grinded 
in a multiprocessor (National MJC 13) 
and the pulp passed by a strainer with 
holes of 0.8 mm of diameter. After that, 
the air was taken out from the samples 
by a vacuum pump for about 2 minutes. 
The viscosity was measured using a 
Bostwick viscosimeter (consistometer). 
The viscosity results were reported as 
the distance traveled (cm) in 30 sec at 
25ºC (Barret et al., 1998). The viscosity 
means obtained for ‘BRS Tospodoro’ 
was 13 cm in 30’, indicating that the 
fruits are adequate for the production 
of items like “Ketchup”.

Resistance to diseases – Besides 
the gene Pto (qualitative resistance 
to P. syringae pv. tomato race 0), 
‘BRS Tospodoro’ contains the locus 
Sw-5 in homozygous condition. Such 
locus contains the gene Sw-5-b, which 
controls a resistant reaction to distinct 
species of the Tospovirus complex found 
in South America (Boiteux & Giordano, 
1993; Dianese et al., 2010), including 
Groundnut ringspot virus, Tomato 
chlorotic spot virus, Chrysanthemum 
stem necrosis virus, and Tomato spotted 
wilt virus. The resistance evaluation to 
Tospovirus was carried out as described 
by Giordano et al. (2000) and confirmed 
via molecular markers specific for this 
genomic region (Dianese et al., 2010). 
The marker-assisted analysis confirmed 
that ‘BRS Tospodoro’ does not segregate 
for the locus Sw-5 (Figure 3). The 
selection for resistance to the root-knot 

Figure 2. Fruit characteristics of the cultivar ‘BRS Tospodoro’ (características dos frutos da 
cultivar ‘BRS Tospodoro’). Brasília, Embrapa Hortaliças, 2008.

Figure 3. Marker-assisted selection using the Sw-5-2 primer pair (Dianese et al., 2010). 
‘IPA-5’ (homozygous susceptible cultivar), ‘Duradoro’ (heterozygous resistant hybrid), and 
‘BRS Tospodoro’ (homozygous resistant for the Sw-5 locus). Samples from T1 to T21 are the 
eletrophoretic profiles obtained from DNA extracted of individual ‘BRS Tospodoro’ plants 
randomly chosen for this marker-assisted analysis [seleção assistida com o par de ‘primers’ 
Sw-5-2 (Dianese et al., 2010). ‘IPA-5’ (cultivar homozigota suscetível), ‘Duradoro’ (híbrido 
heterozigoto resistente) e ‘BRS Tospodoro’ (homozigoto para o lócus Sw-5). Amostras T1 
até T21 representam o perfil eletroforético do DNA extraído de plantas de ‘BRS Tospodoro’ 
colhidas ao acaso para análise via marcadores]. Brasília, Embrapa Hortaliças, 2008.

(Rodriguez-Amaya, 2001). The total 
amount of carotenoids was obtained from 
the data of sample weight and absorbance 
(450 nm) in petroleum ether through 
the formula: [(Abs450nm x1.000,000 
x100/(2592x100)/ weight(g)]. The 
determination of the carotenoid profile 
of ‘BRS Tospodoro’ was done by the 
characteristic absorption spectrum and 
retention time for each pigment. The fruit 
carotenoid amount was estimated by the 
peak percentages in the chromatograms. 
The results indicated an average mean 
of lycopene of 104.3 µg/g in the fully 

cultivar ‘BRS Tospodoro’ was 27 mg in 
100 mL of juice (filtered). Currently, the 
daily recommended intake of vitamin C 
is 60 mg/day (Carr & Frei, 1999).

Analysis of amount of lycopene 
and determination of carotenoids 
types in mature fruits – Evaluation 
was done through the extraction of 
total carotenoids with ketone and 
followed by “High Performance Liquid 
Chromatography” (HPLC) analysis in 
C18 polymeric column. A mixture of 
acetonitrile: methanol: ethyl acetate 
was employed as a movable phase 
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number of dominant resistance genes) 
makes the ‘BRS Tospodoro’ a promising 
parental inbred line for use in breeding 
programs aiming to develop  F1 tomato 
hybrids. 

The evaluation of ‘BRS Tospodoro’ 
in Uruguay – This cultivar also 
demonstrated high productivity and 
resistance to Tospovirus isolates in 
experimental fields conducted in 
Argentina and Uruguay. This cultivar 
was evaluated under conventional crop 
conditions in Uruguay, in 2006-2007 
(González et al., 2007). The prevalent 
environmental conditions were of 
pluviometric precipitations at the end of 
the cycle. Under such conditions, ‘BRS 
Tospodoro’ presented a productivity of 
57 t/ha (Table 2), soluble solid content 
between 4.3 and 4.7 °B and average fruit 
weight of 80 g. In these field assays, the 
performance of ‘BRS Tospodoro’ did 
not demonstrate significant differences 
in productivity in relation to the cultivars 
commercially-used in Uruguay. The 
high levels of field resistance of ‘BRS 
Tospodoro’ to Tospovirus were also 
confirmed in this assay. The susceptible 
hybrid ‘Red Summer’ presented 11.1% 
of infected plants, whereas ‘BRS 
Tospodoro’ demonstrated all plants 
free of symptoms. In the second year 
of evaluation, with a more favorable 
environmental  condit ion,  ‘BRS 
Tospodoro’ yields were 92.4 t/ha, 
average fruit weight of 85.3 g and 
soluble solid content around 4.13 
°B (González et al., 2008). ‘BRS 
Tospodoro’ was also evaluated by 
small farmers in the South of Uruguay, 
demonstrating excellent adaptation. The 
foliage sanity, the size and firmness of 
the fruits as well as the “jointless” trait 
were the most relevant characteristics 
considered by the farmers of the family-
based crop systems in Uruguay.

AVAILABILITY OF SEEDS

Embrapa Vegetable Crops will keep 
the genetic seeds in stock and has carried 
out multiplication of the basic seeds.
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Table 1. Yield and number of fruits per plant, mean fruit weight of ‘BRS Tospodoro’ and 
commercial tomato cultivars, advanced lines and experimental hybrids in an organic 
production system (produção, número de frutos por planta, peso médio de fruto e produtivi-
dade da cultivar ‘BRS Tospodoro’ e de cultivares comerciais de tomate, linhagens avançadas 
e híbridos experimentais em sistema orgânico de produção). Brasília, Embrapa Hortaliças, 
2008.

Cultivar Mean fruit weight 
(g)

Number 
fruits /plant

Yield/plant 
(kg)

Yield 
(t/ha)

HEI - 013  54.42 a*    56.15** 3.01  70.99 a*
BRS Tospodoro 46.22 b 64.85 3.00 70.59 a
HEI - 014 51.20 b 57.74 2.96 66.28 a
HEI - 012 53.79 a 53.74 2.89 66.09 a
HEI - 015 48.71 b 56.92 2.76 61.80 a
HEI - 016 47.34 b 55.97 2.62 61.78 a
LAI - 023 45.14 b 58.98 2.65 58.03 a
HEI - 018 49.87 b 51.52 2.58 57.68 a
LAI - 082 50.72 b 50.58 2.56 54.19 b
LAI - 002 57.58 a 40.55 2.33 53.60 b
Viradoro 48.41 b 48.03 2.33 53.54 b
Nemadoro 61.99 a 35.37 2.19 51.63 b
HEI - 017 50.38 b 40.70 2.03 47.83 b
Caline IPA-6 57.04 a 34.47 1.97 46.51 b
CV(%)           10.31 42.41     55.68    17.84

*Means followed by the same letters (in the columns) are not significant different (Scott-
Knott test, 5%) (médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste 
de Scott-Knott, 5%).

producing regions in Brazil (such as the 
Northeast, Southeast and Mid-West), 
only if control measures to prevent 
Begomovirus infection are established. 
‘BRS Tospodoro’ is susceptible to this 
group of pathogens. Due to its vigorous 
foliage growth, ‘BRS Tospodoro’ 
requires constant monitoring when 
cultivated in environmental conditions 
favorable to late blight (Phytophthora 
infestans) epidemics. ‘BRS Tospodoro’ 
also presented excellent adaptation 
to organic production systems. ‘BRS 
Tospodoro’ ranked among the tomato 
cultivars for processing with the 
highest yields in the organic system of 
production in comparative field assays 
(carried out in Brasília-DF) (Nassur 
et al., 2007). ‘BRS Tospodoro’ yields 
were around 70 t/ha (65 fruits/plant) 
totalizing approximately 3 kg of fruits/
plant (average fruit weight = 46 grams), 
surpassing several hybrids F1 as well as 
the cultivars ‘Viradoro’, ‘Nemadoro’, 
and ‘IPA-6’ (Table 1). Yields of around 
100 t/ha were obtained in conventional 
crop systems. The combination of several 
characteristics of interest (including a 

nematodes was carried out essentially 
as described by Charchar et al. (2003) 
and via molecular markers. The 
presence of gene Mi1-2 demonstrates 
simultaneous resistance to “root-knot 
nematodes” (Meloidogyne incognita, M. 
javanica, and M. arenaria); tolerance to 
populations of the aphid Macrosiphum 
euphorbiae (vector of Potyvirus) (Rossi 
et al., 1998) as well as tolerance to 
Bemisia tabaci biotypes (Nombela et 
al., 2003). ‘BRS Tospodoro’ displayed 
resistant reaction to Fusarium oxysporum 
f. sp. lycopersici race 1 (gene I-1), 
Stemphylium solani and S. lycopersici 
(gene Sm) and Verticillium dahlie race 
1 (gene Ve). The selection of resistant 
plants to these three fungal diseases 
was carried out as described by Santos 
(1997).

Technical recommendations for 
cultivation in Brazil – ‘BRS Tospodoro’ 
demonstrated adaptation to the Southern 
Region of Brazil, where the infection by 
Tospovirus and P. syringae pv. tomato 
are serious problems for the crop. ‘BRS 
Tospodoro’ might also be indicated for 
planting in the major processing tomato-

LB Giordano et al.
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Table 2. Yield and mean fruit weight of ‘BRS Tospodoro’ compared with commercial 
cultivars employed under conventional cropping system (2006-2007). Planting density of 
29,300 plants/ha [produtividade e peso médio de frutos da cultivar ‘BRS Tospodoro’ e um 
conjunto de cultivares comerciais utilizadas no Uruguai em condições de plantio convencio-
nais. Densidade de plantio de 29.300 plantas/ha. INIA), Las Brujas, Canelones, Uruguai].
Cultivar Yield (t/ha) Mean fruit weight (g)
Cuyano   61.3a*     87.5 **
HMX 3860 61.2a 78.4
H 6803 60.0a 64.8
Loica 58.6a 75.2
BRS Tospodoro 57.2a 80.8
H 9997 57.0a 86.1
HMX 3861 55.1a 71.2
IPA 6 54.9a 56.8
Rio Grande 54.3a 108.8
York 54.0a 71.0
Fortune 50.0a 70.9
Donald 49.5a 45.8
Red Summer 45.3b 84.6
HMX 2853 41.1b 84.7
H 9663 40.8b 102.0
UG 86 38.9b 110.8
H 5803 36.7b 116.8
H 8204 29.2b 64.2
CV (%)               17.15 19.1

*Means followed by the same letters (in the column) are not significant different (Scott-Knott 
test, 5%); **Samples of 30 fruits (médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem 
entre si pelo teste de Scott-Knott, 5%; amostra de 30 frutos). 
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P l a n t a s  ú t e i s  n a t i v a s 
d o  B r a s i l  n a  o b r a  d o s 
n a t u r a l i s t a s

Plantas medicinais são mui-
to usadas pela população rural 
e urbana brasileira hoje. Entre-
tanto, a maior parte das espécies 
utilizadas é nativa de outros 
continentes, introduzidas aqui 
desde os primeiros tempos da 
colonização portuguesa. Além 
disto, a contínua destruição dos 
ecossistemas nativos, processo 
em curso ainda nos dias atuais, 
tem levado a uma intensa ero-
são genética e cultural sobre as 
plantas úteis nativas do Brasil. 
Como consequência, raras são 
as pessoas que de fato usam as 
plantas nativas do Brasil, espe-
cialmente aquelas de origem 
Ameríndia, segundo as tradições 
do passado.

Minas Gerais, por exemplo, 
já foi um estado muito rico em 
plantas medicinais. As florestas 
cobriam 45% do seu território 
e os cerrados e a caatinga per-
maneceram inexplorados até 
o final do século XVII, pois 
a colonização portuguesa se 
concentrava no litoral. Muitos 
povos nativos viviam aqui, até 
serem deslocados ou mesmo 
dizimados pelos colonizadores 
e, posteriomente, pelos próprios 
brasileiros. O século XVIII foi 
marcado por intensa atividade 
mineradora e, com o esgotamen-
to do ouro no século XIX, houve 
uma intensificação das práticas 
agropecuárias, especialmente 
em áreas anteriormente cobertas 
pela Mata Atlântica. No século 
XX iniciou-se a industrialização 
e a urbanização do estado, com 

a construção das ferrovias e 
dos projetos siderúrgicos, se-
guido do reflorestamento com 
a monocultura do eucalipto. 
Atualmente, outros projetos, 
como a expansão da produção 
de álcool, biodiesel e soja vêm 
ameaçando o que restou da ve-
getação nativa.

Muitas informações sobre a 
utilidade das plantas nativas fo-
ram registradas por naturalistas 
que viveram nos séculos XVIII e 
XIX. Entre os mais importantes 
estão os brasileiros Alexandre 
R. Ferreira, que percorreu a 
Amazônia e o Pantanal; Frei 
Mariano Vellozo, que descreveu 
a flora do Rio de Janeiro e; o 
português Bernadino A. Gomes. 
Com a transferência da Família 
Real para o Brasil em 1808 e a 
abertura dos portos às nações 
amigas, dezenas de outros natu-
ralistas estrangeiros chegaram 
ao país, percorreram extensas 
regiões e registraram observa-
ções minuciosas sobre vários 
aspectos da vida dos brasileiros, 
inclusive o aproveitamento 
que faziam da biodiversidade. 
A contribuição de todos estes 
naturalistas para o conhecimento 
da flora brasileira é incalculável: 
centenas de novas plantas foram 
descobertas e descritas. Desta-
que deve ser dado aos registros 
do botânico francês Auguste de 
Saint-Hilaire, que redigiu a obra 
específica Plantas Usuais dos 
Brasileiros (1824; traduzido e 
publicado pelo DATAPLAMT 
em 2009) e Histoire des plantes 
les plus remarcables du Brésil 
et Paraguay (em tradução) e 
Karl F.P. von Martius com seu 
Sistema de Matéria Médica Ve-
getal Brazileira (1824). Outros 
naturalistas que descreveram 
detalhes minuciosos sobre o uso 
de plantas foram o austríaco E. 
Pohl, o alemão G. Langsdorff e 
o inglês R. Burton.

Desde 2003 a equipe do 
Banco de Dados e Amostras de 
Plantas Aromáticas, Medici-
nais e Tóxicas da Universidade 
Federal de Minas Gerais (DA-
TAPLAMT) vem estudando, 
com o contínuo apoio do CNPq 
e da FAPEMIG, os acervos 
bibliográficos e botânicos dos 
naturalistas, depositados em 

Instituições nacionais e estran-
geiras. Até o momento foram 
recuperados dados e imagens, 
antigas e atuais, sobre mais de 
300 espécies úteis nativas de 
Minas Gerais, a partir dos regis-
tros deixados por 18 naturalistas 
que percorreram o estado. A 
ocorrência das espécies é veri-
ficada a partir de levantamento 
em herbários e localização pos-
terior. Os empregos do alcaçuz 
(Periandra mediterranea (Vell.) 
Mart.), azedinha (Oxalis cordata 
A. de St.Hil) e chá de pedestre 
(Lippia pseudo-thea A. St-Hil.) 
em culinária; índigo (Indigofera 
suffruticosa Mill.) em tinturaria; 
carqueja (Baccharis trimera 
(Less.) DC) em veterinária 
e; malva-do-campo (Pavonia 
diuretica A. St-Hil.), gentiana 
(Irlbachia spp.), salsaparrilha 
(Herreria salsaparrilha Mart.) e 
verbasco (Buddleja srachyoides 
Cham & Schltdl.) no tratamen-
to de diferentes doenças, por 
exemplo, foram recuperados. 
Informações sobre estas e outras 
espécies encontram-se dispo-
nibilizadas no endereço www.
dataplamt.org.br, construído 
especificamente para este fim.

No momento, o grupo está 
empenhado em recuperar in-
formações sobre plantas úteis 
descritas nas demais regiões do 
país. Esperamos que este traba-
lho contribua efetivamente para 
se manter vivo o conhecimento 
tradicional sobre as plantas, 
estimule sua conservação e 
melhor aproveitamento como 
assinalou Saint-Hilaire: “Seja 
como for, sente-se que a matéria 
médica dos brasileiros, baseada 
unicamente no empirismo, deve 
ser muito imperfeita. Todavia 
entre tantas plantas às quais se 
atribuem falsamente proprie-
dades maravilhosas, algumas 
existem que realmente fornecem 
remédios eficacíssimos. Se exis-
tisse no Brasil maior número de 
homens instruídos, o governo 
desse país faria obra de grande 
utilidade, nomeando em cada 
província uma comissão que se 
encarregasse de submeter a exa-
me minucioso todas as plantas 
de que se utilizam os colonos 
para aliviar seus males. Por 
esse meio, poder-se-ia chegar 

a constituir, para os vegetais, 
uma matéria médica brasileira, 
que elucidaria os colonos a res-
peito de remédios ineficazes ou 
perigosos e, ao mesmo tempo, 
daria a conhecer aos nacionais 
e estrangeiros grande número de 
plantas benéficas. Trabalho de 
tal envergadura não se poderá 
fazer, sem dúvida, senão daqui 
a longos anos. Possa ao esperar 
a que vier, a obra que publiquei 
sobre as Plantas Usuais do Bra-
sil tomar o lugar, tanto quanto 
possível, de uma matéria médica 
mais aprofundada e provar aos 
brasileiros o desejo que tenho de 
lhes demonstrar meu profundo 
reconhecimento mediante um 
trabalho que lhes seja útil!”, 
em Viagem pelas Províncias do 
Rio de Janeiro e Minas Gerais 
(1824).
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