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Efeito de preparados caseiros no controle da queima-acinzentada, na
cultura da cebola.
Pedro Boff; Paulo A. de S. Gonçalves; João F. Debarba.
EPAGRI - Estação Experimental de Ituporanga, C. postal 121, 88400-000 Ituporanga, SC.

RESUMO

ABSTRACT

Agricultores do Alto Vale do Itajaí (SC), vem utilizando preparados caseiros no tratamento fitossanitário da cebola, cuja principal
doença, durante a fase de muda, é a queima-acinzentada, causada
pelo fungo Botrytis squamosa. Neste trabalho, realizado nos anos
de 1993, 94 e 95, no período de muda da cebola, durante a fase de
canteiro, avaliou-se o efeito de extratos alcóolicos de Matricaria
chamomilla, Mentha glacilis, alho e própolis; cinza vegetal e cal;
soluções de B+Zn, KMnO4, NaClO, Sílica-gasil, creolina, formalina;
calda sulfocálcica, calda bordalesa, cânfora, enxofre,
enxofre+silicato+propólis e o fungo antagonista, Gliocladium
roseum, sobre o desenvolvimento da queima-acinzentada. A aplicação dos produtos foi semanal e as concentrações foram ajustadas
em ensaio preliminar. O estudo de eficiência mostrou que
Gliocladium roseum (108 esporos/ml) igualou-se ao fungicida
vinclozolin (0,075%), no controle da queima-acinzentada em 1994/
95. No ciclo de 1995/96, maior sobrevivência de plantas e/ou maior
número de plantas aptas ao transplante foram obtidos nos tratamentos com cinza vegetal, calda bordalesa (0,5%) e a mistura de enxofre + silicato + extrato de própolis, comparados com o tratamento
padrão, com fungicida. As soluções de KMnO4, NaClO, cânfora,
enxofre e sílica-gasil não mostraram diferença com a testemunha
não tratada. A adubação orgânica de base, em 1995, proporcionou
mudas com menor intensidade de B. squamosa e maior índice de
sobrevivência das mesmas do que adubação mineral, independentemente da formulação.

Alternative formulations for control of Botrytis squamosa
on onion.

Palavras-chave: Allium cepa, controle biológico, Botrytis
squamosa, Gliocladium roseum.

Keywords: Allium cepa, biological control, Botrytis squamosa,
Gliocladium roseum.

Santa Catarina State farmers in the “Alto Vale do Itajaí” region
are using several home-made products to control onion pests, where
leaf blight of onion (Botrytis squamosa) is the main nursery disease.
This research was carried out during the nursery period in 1993, 94
and 95, in order to evaluate traditional formulations against leaf blight
of onion. The formulations studied were alcoholic extracts of
Matricaria chamomilla, Mentha glacilis, garlic and propolis; wood
ash, lime, solution of B+Zn, KMnO4, NaClO, “silica-gasil”, creoline,
formalin, Bordeaux mixture, sulphur, camphor, and the antagonist
Gliocladium roseum. The formulations were used weekly in
concentrations previously tested to avoid phytotoxicity. In the onion
cycle 1994/95, G. roseum (108 spores/ml) reduced leaf blight of
onion with the effect comparable to the standard fungicide vinclozolin
(0.075%). In 1995/96, the survival of onion and the number of plants
suitable for transplanting were highest using wood ash, Bordeaux
mixture (0.5%) and a mixture of sulphur + Na2SiO4 + propolis extract,
when compared to the fungicide used as a standard treatment. No
leaf blight control effect was observed with sprays of KMnO4, NaClO,
“camphor”, sulphur and “sílica-gasil”. Organic fertilizer increased
the survival of onion seedlings and reduced Botrytis squamosa,
irrespective of formulation, during the 1995/97 period.

(Aceito para publicação em 29 de março de 1999).

A

agricultura familiar praticada antes do período da revolução verde
guardava técnicas peculiares, onde a
propriedade agrícola tinha seus próprios
recursos para superar as adversidades
do ambiente e os desequilíbrios biológicos, tais como os surtos de pragas e
as epidemias de doenças. As sementes
mantidas nas propriedades continham
características de rusticidade e adaptabilidade às condições edafo-climáticas
locais, além de oferecer produtividade
estável ao longo do tempo (Altieri,
1989). O isolamento geográfico natural
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.

de áreas agrícolas, na microrregião de
Tabuleiros (SC), permitiu conservar a
diversidade genética da cebola local,
conhecida como “Crioula”. Isto possibilitou com que fosse utilizada, até hoje,
como base genética, nos trabalhos de
melhoramento vegetal, bem como na
produção de bulbos, representando 80%
do cultivo comercial do estado de Santa
Catarina. Pela sua rusticidade, as populações de “Crioula” vêm sendo cultivadas em Santa Catarina, com pouco uso
de agroquímicos e em muitas propriedades, aplicando-se, apenas certos pre-

parados caseiros, como a cal, cinza vegetal, extratos de plantas, creolina, etc.
O surgimento dos pesticidas industriais, na década de 40, direcionou o sistema de cultivo, para a demanda exclusiva de agroquímicos. Como conseqüência, vem ocorrendo uma grande pressão
de seleção de patógenos e pragas, os
quais tornam-se resistentes à ação de
pesticidas (Ghini, 1987), além destes
produtos químicos contribuírem para a
contaminação ambiental com graves riscos à saúde humana (Bull & Hathaway,
1986). Segundo Chaboussou (1987), há
81
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também efeitos iatrogênicos sobre a
planta, cuja aplicação de pesticidas sintéticos induz o estado de proteólise dominante, em que os aminoácidos livres
na seiva favorecem o ataque de fungos
e de insetos sugadores e/ou raspadores.
Em termos de mercado, alimentos produzidos organicamente encontram-se
em crescente demanda (Kroth et al.,
1996), os quais requerem alternativas
não tóxicas para o manejo fitossanitário,
quando este for necessário.
Seja para redução de pesticidas, nos
sistemas convencionais de cultivo ou
para atender aos sistemas de produção
alternativos aos agroquímicos, há necessidade de se avaliar práticas simples, para
serem estudadas no enfoque da
sustentabilidade dos agroecossistemas e
adaptadas à realidade sócio-econômica,
tanto pela sua inocuidade ao homem e
ao meio ambiente, quanto pelo acesso e
facilidade de adoção (Santos et al., 1988).
Métodos de controle de pragas e
doenças, alternativos aos agroquímicos,
têm sido documentados por vários autores (Guerra, 1985; Garofalo, 1988,
Santos et al., 1988). Muitos extratos
vegetais são considerados eficientes no
controle de doenças, entre os quais a
camomila (Matricaria chamomilla L.),
a menta (Mentha spp) e o alho (Allium
sativum L.) (Guerra, 1985). Extrato de
própolis, também, tem mostrado eficiência superior a certos fungicidas, no controle de doenças de frutas e hortaliças
(Garofalo, 1988). Na extração de substâncias de origem vegetal, a
metodologia mais simples é a infusão;
porém, o uso de água quente pode
inativar os componentes, com propriedades fitoterápicas. A maceração hidroalcoólica é uma opção mais eficiente na
obtenção de extratos vegetais com finalidade fitoterápica (Guerra, 1985). Outros produtos à base de enxofre e cobre
são conhecidos há vários anos na proteção de plantas. O enxofre é indicado para
o controle de oídio, além de vários insetos-praga. A calda sulfocálcica, cujo
principal constituinte é o polissulfeto de
cálcio, é indicada contra cochonilhas,
ácaros e fungos (Guerra, 1985). Quando a temperatura for abaixo de 20ºC, o
enxofre perde sua eficiência, sendo indicado o permanganato de potássio (125
g/100 l) (Guerra, 1985). A calda
82

bordalesa teve descoberta sua propriedade fitoterápica no fim do século passado e o seu uso sobreviveu à revolução
verde, sendo eficiente no controle de
várias doenças. Vários outros produtos,
incluindo cal, cinza, creolina e sal amargo, são citados por agricultores, como
eficientes no tratamento fitossanitário da
cebola. Na cultura da cebola no sul do
Brasil as doenças mais importantes da
parte aérea da cebola são o míldio, a
mancha-púrpura e a queimaacinzentada, sendo esta última de ocorrência mais freqüente na fase de muda
(Boff, 1994).
Este trabalho teve o objetivo de avaliar a eficiência de preparados caseiros
no controle da queima-acinzentada da
cebola, causada pelo fungo Botrytis
squamosa.

MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi conduzido na Estação Experimental da EPAGRI, em
Ituporanga, situada a 475 m do nível do
mar, na região do Alto Vale do Itajaí
(SC). Foram realizados três experimentos, durante o período de muda da cebola, nos ciclos de cultivo 1993/94,
1994/95 e 1995/96, correspondendo, aos
experimentos 1, 2, e 3, respectivamente. Utilizou-se a população “crioula”,
semeada em canteiros com densidade de
3 g de sementes/m2, a uma profundidade de 2 cm, tendo como cobertura póde-serra de Pinus, resultando numa densidade média inicial de 450 plântulas por
m2. O preparo do solo foi feito pelo sistema convencional com adubação de
300 g/m2 de NPK, da fórmula de 5-2010 (N, P2O5, K2O). No experimento três,
1995/96, as parcelas com adubação orgânica, receberam 5 litros de composto
termófilo por m2. Não houve necessidade de controlar os insetos-praga e as
plantas daninhas foram arrancadas manualmente. A irrigação, quando necessária, foi feita em dias anteriores à aplicação dos preparados caseiros. As aplicações dos produtos foram realizadas,
semanalmente, no período da manhã, a
partir do estádio de duas folhas verdadeiras expandidas, até 20 dias antes do
arranquio das mudas. Como adesivo foi
utilizado pectina de laranja (0,1%), obtida pela liquefação de 300 gramas da

entrecasca do fruto de laranja, em 1 litro de água, fervendo-se até reduzir o
volume para 50% e, após, coando-se. As
aplicações líquidas foram feitas com
pulverizador manual, marca Brüedgem,
ajustando-se o volume conforme o estádio da cultura. As concentrações dos
produtos, nas formulações caseiras foram ajustadas em ensaios preliminares,
de modo a não causarem fitotoxidez à
planta, em nenhum dos seus estádios de
desenvolvimento.
No experimento 1 (1993/94) avaliaram-se os seguintes tratamentos: 1)
Vinclozolin, 75 g p. a. /100 l (tratamento padrão); 2) Cinza vegetal, 50 g/m2
oriunda da queima de lenha de
bracatinga, aplicação em pó; 3) Extrato
de camomila, obtido por maceração alcoólico (70º GL), de 100 g de flor seca /
l, sendo aplicado na concentração de 5%
do extrato; 4) Calda bordalesa, na proporção de 0,5:1,0:100 de sulfato de cobre (kg), cal apagada (kg) e água (l),
respectivamente; 5) Testemunha (sem
aplicação); 6) Calda sulfocálcica, 0,15º
Be (graus Boumé); 7) Silica-gasil-114,
a 0,1%; 8) Permanganato de potássio
(KMnO4), em solução de 0,3%; 9) Extrato hidro-alcoólico de própolis, obtido por maceração de 200 g de própolis
bruto, moído, por litro de álcool (70º
GL), durante 20 dias, sendo, após, o
mesmo própolis macerado em 1 l de
água e misturado na proporção de 1:2,
respectivamente, os extratos alcoólico
e o acuoso, e aplicado na concentração
de 0,2% do extrato; 10) Enxofre pó
molhável, 0,2%; 11) Cal apagada, aplicando-se 40 g/m2, em pó; 12) Chorume,
obtido da mistura de 9 l de esterco bovino + 1 l de esterco de aves, em 9 l de
água, deixando-se fermentar por 10 dias
e após, diluindo-se a 5 %. O delineamento
experimental foi blocos ao acaso com
quatro repetições e a unidade experimental de 3 m2, com área útil de 1 m2.
No experimento 2 conduzido no ciclo de cultivo 1994/95, os tratamentos
foram: 1) Vinclozolin, 75 g p. a. /100 l
d’água; 2) Cinza vegetal, 50 g/m2, aplicação em pó; 3) Extrato de camomila,
obtido por maceração alcoólica (70º GL)
de 100 g de flor seca /l, sendo aplicado
na concentração de 5% do extrato; 4)
Calda bordalesa, na proporção de
0,5:1,0:100 de sulfato de cobre (kg), cal
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.
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apagada (kg) e água (l), respectivamente; 5) Extrato de própolis, (0,2 %) misturado com enxofre pó molhável
(0,25%) + silicato de sódio comercial
(0,5%); 6) Testemunha (sem aplicação);
7) Extrato de alho, obtido por maceração
alcoólica (70º GL) de 100 g de bulbilho
por l, aplicando-se na concentração de
2% do extrato; 8) Calda sulfocálcica
(0,15º Be); 9) Extrato de menta, obtido
por maceração de 200 g de folha seca /l
de álcool (70º GL), sendo aplicado na
concentração de 5% do extrato; 10)
Adubo foliar composto por tetraborato
de sódio + sulfato de zinco na proporção de 3 g/l de Na2B4O7 e 5 g/l de ZnSO4;
11) Silica-gasil-114, 0,1%; 12)
Permanganato de potássio (KMnO4), em
solução de 0,3%; 13) Extrato hidro-alcoólico de própolis, obtido por
maceração de 200 gramas/l de própolis
bruto, moído, em álcool (70º GL), durante 20 dias, sendo, após, o mesmo
própolis, macerado em 1 l de água e
misturado na proporção de 1:2, respectivamente, os extratos alcoólicos e
acuoso, sendo aplicado a 0,2% do extrato; 14) Enxofre pó molhável, 0,2%;
15) Creolina comercial, 0,25%; 16)
Gliocladium roseum, na concentração
de 104 esporos/ml; 17) G. roseum, na
concentração 106 esporos/ml; 18) G.
roseum, na concentração de 108
esporos/ml. O isolado do fungo antago-

nista, Gliocladium roseum, foi cedido
pelo prof. John C. Sutton - Universidade de Guelph, Canada e multiplicado em
grãos de trigo autoclavados, a 20ºC, no
escuro. O delineamento experimental foi
de blocos ao acaso com 4 repetições e
parcelas de tamanho igual ao primeiro
experimento.
No experimento 3, conduzido no ciclo de cultivo 1995/96, o delineamento
experimental foi blocos ao acaso em
arranjo fatorial, tendo como primeiro
fator preparado caseiro, em 18 níveis,
correspondentes aos tratamentos do experimento realizado em 1994/95, acima
descrito, e o fator adubação de base em
dois níveis: orgânica e mineral. Como orgânica, utilizou-se 5 l/m2 do produto,
oriundo da compostagem termófila de
capim
Cameroon
(Pennisetum
purpureum) triturado, descarte de cebola
triturada e esterco bovino, na proporção
de 1:1:1, respectivamente. Como adubação mineral utilizou-se 300 g/m2 de NPK,
na fórmula 5-20-10 (N, P2O5, K2O).
As avaliações foram realizadas, considerando-se: a) fitotoxidez aparente,
avaliando-se as alterações na arquitetura da planta e queima de tecidos nas 48
h subseqüentes à aplicação do produto;
b) número de plantas sobreviventes, por
ocasião do transplante; c) número de
plantas aptas ao transplante, com diâ-

metro de pseudocaule acima de 4 mm;
d) peso médio por planta; e) severidade
de Botrytis squamosa, considerando-se
a área abaixo da curva de progresso da
doença. A intensidade de B. squamosa
foi avaliada pela proporção de área foliar
necrosada, identificada pela presença do
sintoma típico de queima descendente
de folhas de aspecto acinzentado. Na
parcela útil, 16 quadrados de 25x25 cm
foram avaliados comparando-se a área
foliar necrosada por queimaacinzentada em relação ao total, com
auxilio de escala diagramática de severidade (0-100%). Periodicamente,
amostras de folhas foram submetidas à
câmara umida para estimular a
esporulação do fungo, com posterior
identificação,
conferindo
a
representatividade do sintoma considerado como ataque de B. squamosa. No
ciclo de 1993/94, foi considerada a porcentagem de área foliar lesionada por
B. squamosa, nas últimas três semanas
de pulverizações, não tendo sido realizadas avaliações anteriores pela baixa
incidência da doença.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No primeiro ensaio 1993/94, houve
diferença significativa entre os tratamentos, para severidade da doença e número
de plantas sobreviventes (Tabela 1). Plan-

Tabela 1. Efeito de preparados caseiros na percentagem de área foliar necrosada por ataque de Botrytis squamosa (severidade); número de
plantas sobreviventes, por grama de semente plantada (sobrevivência) e número de plantas aptas ao transplante, com diâmetro do pseudocaule
maior que 4 mm (P. aptas). Ituporanga (SC), EPAGRI - Est. Exp. de Ituporanga. 1993/94.

Tr a ta m e n to
1 - Vi nclozoli n (0,075 % )
2 - Ci nza veg eta l (50g /m 2)
3 - Extra to d e ca m om i la (0,5% )
4 - C. b ord a lesa (0,5% d e CuSO4)
5 - Testem unha
6 - Ca ld a sulfocá lci ca (0,15º B e)
7 - Si li ca -g a si l - 114 (0,1% )
8 - KMnO4 (0,3% )
9 - Extra to d e p róp oli s (0,2% )
10 - Enxofre PM (0,2% )
11 - Ca l a p a g a d a (40 g /m 2)
12 - Chorum e (5% )
C.V. (% )

S e v e r id a d e 1 ( % )
20,2 a
21,6 a
19,6 b
17,7
c
21,2 a
20,6 a
21,0 a
21,2 a
21,3 a
21,1 a
18,4
c
21,7 a
26,6

S o b r e v iv ê n c ia
165,8 a
130,7 b
118,1 b
127,9 b
135,7 b
119,8 b
128,9 b
136,9 b
127,9 b
130,3 b
155,9 a
120,6 b
15,4

P. a p ta s n s
80,8
60,4
55,5
58,5
50,5
49,5
49,4
63,5
60,2
50,2
74,6
57,9
3,5

*/ Valores seguidos pela mesma letra, na vertical, não diferem entre si pelo teste de agrupamento Scott Knot, ao nível de 5% de probabilidade.
1
/ Média das últimas três avaliações
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Tabela 2. Efeito de preparados caseiros na área abaixo da curva da proporção de área foliar necrosada da queima-acinzentada (Botrytis
squamosa-ACPD); número de plantas sobreviventes (sobrevivência) e número de plantas aptas ao transplante, com diâmetro do pseudocaule
maior que 4 mm (P. aptas) por grama de semente plantada. Ituporanga (SC), EPAGRI - Estação Experimental de Ituporanga. 1994/1995.

C A RA C T ERES X/
N TV
P TV
CVA
DVA
N IF
N FF
FIB
ALT

1X2
1,527**
51,920**
0,627**
0,010**
- 0,213**
- 0,227**
- 0,167**
1,765**

1X3
- 2 0 , 2 4 0 **
- 96,513**
0,227**
0,011**
1,286**
1,307**
0,203**
- 0,652**

EF EIT O S ( S IJ )
1X4
2X3
3 4 , 1 2 7 **
- 1 4 , 2 0 7 **
77,553**
- 65,313**
- 0,363**
- 0,229**
0,013**
0,002**
0,686**
0,953**
0,573**
1,107**
0,070**
- 0,150**
- 0,969**
- 0,195**

2X4
- 3 2 , 4 4 0 **
- 224,447**
0,461**
0,035**
3,953**
3,173**
0,117**
- 1,652**

3X4
74,793**
530,120**
1,281**
- 0,055**
- 1,146**
- 1,293**
- 0,053**
2,351**

*/ Valores seguidos pela mesma letra, na vertical, não diferem entre si pelo teste de agrupamento Scott-Knot, ao nível de 5% de probabilidade.

tas tratadas com extrato de camomila
(0,5%), calda bordalesa (0,5% de
CuSO4) e cal apagada (40 g/m2) apresentaram menor proporção de queimaacinzentada do que o padrão vinclozolin,
que foi igual à testemunha. Maior sobrevivência de plantas foi observada
com tratamento por vinclozolin e cal
apagada, embora, não diferisse dos demais tratamentos, quanto ao número de
plantas aptas ao transplante e ao peso
médio por planta.
As avaliações realizadas no ciclo de
cultivo 1994/95 (Tabela 2) demonstraram haver controle de B. squamosa, através do antagonista Gliocadium roseum
(108 esp/ml), equiparado ao padrão
(vinclozolin), considerando-se a severidade da doença (ACPD) e o número
de plantas sobreviventes. Plantas tratadas com cinza vegetal e G. roseum (106
e 108 esporos por ml) proporcionaram
sobrevivência igual ao padrão
(vinclozolin), embora, na avaliação do
número de plantas aptas ao transplante
e peso médio por planta, os tratamentos
não diferiram entre si.
No experimento 3, realizado no ciclo de cultivo 1995/96 (Tabela 3), os
fatores adubação e preparados caseiros,
variaram, independentemente, ou seja a
interação não foi significativa, para todas as variáveis consideradas: intensidade da queima-acinzentada, sobrevivência de plantas, número de plantas
aptas ao transplante (diâmetro do
pseudocaule maior que 4 mm) e peso
médio por planta. A adubação orgânica
proporcionou maior sobrevivência de
84

mudas, maior número de plantas aptas
ao transplante e menor intensidade de
B. squamosa, do que a adubação mineral, em todas os preparados testadas. No
estudo da eficiência dos preparados caseiros, melhores resultados, na avaliação do número de plantas aptas ao transplante, foram obtidos com a mistura de
extrato de própolis+enxofre+silicato de
sódio, calda bordalesa e cinza vegetal,
comparados à testemunha, sendo que o
padrão apresentou melhor índice entre
todos os tratamentos (Tabela 3). O peso
médio por planta não diferiu, entre os
preparados testados.
Considerando os resultados obtidos
nos três anos, observa-se que o uso da
calda bordalesa (0,5% de CuSO4), cinza vegetal (50 g/m2), extrato de própolis
(0,2%) e G. roseum (108 esp/ml) reduziu a intensidade da queima-acinzentada
equiparados ao padrão em pelo menos
um dos ciclos da cultura (Tabelas 1, 2 e
3). James & Sutton (1996) obtiveram
redução de 50% da incidência de B.
squamosa, em cebola, com aplicação de
G. roseum, a 5x106 esporos/ml, em
comparação ao uso de clorotalonil; no
entanto, foi suficiente para evitar perdas econômicas. No presente trabalho,
pelo menos em um dos ensaios, a aplicação de G. roseum (108 esp/ml) reduziu a severidade de B. squamosa e aumentou a respectiva sobrevivência de
plantas, igualando-se ao padrão
vinclozolim. O uso do antagonista G.
roseum, no controle de Botrytis spp. tem
sido promissor também em outras culturas
como
o
moranguinho

(Valdebenito-Sanhueza, 1997). Os extratos vegetais de camomila, alho e
menta, o permanganato de potássio, o
adubo foliar (boro+zinco), a creolina, o
enxofre e a sílica não destacaram-se dos
demais tratamentos, em nenhum dos
experimentos, exceto o extrato de
camomila no período de 1993/94, que
apresentou melhor controle da queimaacinzentada do que o padrão. O efeito
de extratos de alho sobre fungos foi estudado também por Barros et al. (1995),
que observaram inibição de crescimento micelial de Curvularia spp e Alternaria spp. Neste trabalho, o extrato de
alho não destacou-se dos demais tratamentos, quanto ao controle de B.
squamosa. A variabilidade na composição química dos preparados estudadas e
os diferentes mecanismos envolvidos na
ação contra B. squamosa, requer a realização de outros experimentos com o objetivo de estabelecer dosagens e freqüência de aplicação adequadas ou a combinação das mesmas. O uso de composto
termófilo mostrou-se altamente promissor no controle da queima-acinzentada,
mesmo que esta seja uma doença da parte aérea. Zhang et al.(1998) observaram
que a adição de composto em pepino e
Arabidopsis sp. induziu resistência
sistêmica adquirida contra antracnose e
Pseudomonas syringae, respectivamente. A autoclavagem de similar composto
destruiu o efeito da resistência induzida,
mostrando ser a indução de natureza biológica.
Conclui-se que certos preparados
caseiros têm eficiência semelhante à do
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.

Efeito de preparados caseiros no controle da queima-acinzentada, da cebola.

Tabela 3. Efeito de preparados caseiros na área abaixo da curva da proporção de área foliar necrosada da queima-acinzentada (Botrytis
squamosa-ACPD); número de plantas sobreviventes (sobrevivência) e número de plantas aptas ao transplante, com diâmetro do pseudocaule
maior que 4 mm (P. aptas), por grama de semente plantada. Ituporanga (SC), EPAGRI - Estação Experimental de Ituporanga. 1995/1996.

Tr a ta m e n to
1 - Vi nclozoli n (0,075% )
2 - Ci nza veg eta l (50 g /m ²)
3 - Extra to d e ca m om i la (0,5% )
4 - C. b ord a lesa (0,5% d e CuSO4)
5 - Ext. p róp oli s+enxofre+si li ca to
6 - Testem unha
7 - Extra to d e a lho (0,2% )
8 - Ca ld a sulfocá lci ca (0,15º B e)
9 - Extra to d e m enta (1% )
10- Mi cronutri entes (B +Z n)
11- Si li ca -g a si l-114 (0,1% )
12- KMnO4 (0,3% )
13- Extra to d e p róp oli s (0,2% )
14- Enxofre PM (0,2% )
15- Creoli na (0,25% )
16- Gli ocla d i um roseum (104 esp /m l)
17- G. roseum (106 esp /m l)
18- G. roseum (108 esp /m l)
C.V. (% )
Ad ub a çã o
1 - Org â ni ca
2 - Mi nera l

B. s q u am o s a ACP D
111,8 b
142,6 a
160,1 a
147,0 a
161,2 a
154,8 a
169,7 a
167,1 a
163,6 a
184,6 a
163,2 a
151,0 a
158,3 a
176,7 a
166,2 a
154,0 a
168,0 a
160,1 a
9,9
F**
151,1
167,0

S o b r e v iv ê n c ia
216,0
151,0
138,5
152,9
195,5
112,2
127,8
129,3
126,3
89,5
133,4
149,2
122,0
127,3
129,0
141,8
139,0
143,4
24,7
F**
155,5
124,0

a
b
b
b
a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

P. a p ta s n s
108,4
75,4
67,3
79,3
73,0
46,4
54,6
58,8
54,9
40,5
56,9
60,7
63,0
62,0
57,5
63,6
63,0
59,6
25,4
F**
70,2
57,1

a
b
c
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

*/ Valores seguidos pela mesma letra, na vertical, não diferem entre si pelo teste de agrupamento Scott-Knot, ao nível de 5 % de probabilidade.

fungicida padrão para o controle da
queima-acinzentada na cultura da cebola. Do mesmo modo o uso da adubação
orgânica fortalece a muda e reduz a intensidade da doença.
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Estimativa da área foliar de morangueiro.1
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2

Instituto Agronômico (IAC), Caixa Postal 28, 13001-970 Campinas, SP; 3 USP-ESALQ, Caixa Postal 9, 13418-900 Piracicaba, SP.

RESUMO

ABSTRACT

O índice de área foliar (IAF) é um dos parâmetros fisiológicos
mais utilizados na análise de crescimento das plantas, dando suporte a interpretação de fatores de produção a ele relacionados. O presente trabalho teve por objetivo determinar um modelo matemático
adequado para estimativa das áreas do folíolo e da folha do morangueiro. O experimento foi conduzido em Atibaia, SP, com a cv. Campinas (IAC-2712), na safra de 1995, em condições de cultivo protegido e em campo aberto, ao lado de um plantio comercial. A
amostragem, não destrutiva, constou de 25 folhas funcionais, expandidas e saudáveis, de diferentes idades e tamanhos, de 25 plantas ao acaso, em cada um dos ambientes. As áreas foram estimadas
pelas medidas de largura (L) e de comprimento (C) dos folíolos,
discriminando-se a posição ocupada pelos mesmos na folha trifoliada.
Os resultados obtidos foram ajustados pelo modelo linear. A média
da largura e do comprimento dos folíolos apresentou melhor capacidade de predição da área dos mesmos, quando comparada a utilização individualizada dessas medidas. O uso dos três folíolos apresentou melhor capacidade de predição da área foliar do que o uso
exclusivo do folíolo central.

Estimation of leaflet and trifoliolate areas of strawberry.
The leaf area index is one of the most utilized physiological
parameters employed in plant growth analysis, giving support to
interpretation of related yield factors. The aim of this work was to
develop a mathematical model suited to estimate strawberry leaflet
and leaf areas. The experiment was carried out in Atibaia, SP, during
the 1995 season, with the cultivar Campinas (IAC-2712), under open
and protected field conditions, in a commercial strawberry growing
field. The sampling in each experiment was made up of 25 leaves,
with 75 leaflets, including different ages and sizes, picked randomly
from 25 plants. Areas were estimated through leaflet width and length
measurements, taking in to account the leaflet position on the leaf.
Results obtained were fitted to linear models. The leaflet width and
length mean was concluded as the best way of predicting area
compared to single measurements. The whole trifolioate showed a
better leaf area predictive ability than did the central leaflet. Leaf
area can therefore be estimated by means of its leaflet width and
length measurements, representing a conservative sampling method.

Palavras-chave: Fragaria X ananassa, área de folíolo, área trifoliada.

Keywords: Fragaria X ananassa, leaflet area, trifoliolate area.

(Aceito para publicação em 19 de março de 1999.)

A

avaliação da produção de plantas
de morango requer a análise quantitativa do seu crescimento, para dar
suporte à interpretação dos resultados
obtidos. O índice de área foliar (IAF) é
um dos parâmetros fisiológicos mais
utilizados na análise de crescimento das
plantas, uma vez que a taxa
fotossintética depende diretamente dele.
Vários autores têm observado estreita
relação entre parâmetros relacionados ao
desenvolvimento das plantas, em especial
o índice de área foliar (IAF) e o consumo
de água (Oliveira & Silva, 1990; Assis &
Verona, 1991; Mello, 1992; Medeiros,
1996). A importância de se relacionar o
consumo de água e outros fatores de produção a parâmetros que caracterizam o
desenvolvimento da planta, como o índice de área foliar, é que possibilita a
inferência de informações em ambientes
diferentes do experimental.

1
4

Existem diferentes métodos para
estimativa do IAF, conforme descrito
por Pereira & Machado (1987). Dentre
estes destacam-se aqueles não
destrutivos, envolvendo dimensões
lineares das folhas, os quais têm sido
utilizados em várias culturas, como soja
(Wiersma & Bailey, 1975), seringueira
(Pezzopane, 1994); videira (Pedro
Junior et al., 1986) e milho (Pereira,
1987). No caso do morangueiro, Darrow
(1932), Strik & Proctor (1985) e Serrano et al. (1992) desenvolveram equações de regressão linear para estimativa
da área foliar, observando-se diferentes
ajustes em função da cultivar avaliada.
Na estimativa da área dos folíolos
Strik & Proctor (1985) verificaram que
o produto do comprimento pela largura
dos mesmos, como variável independente na equação de regressão, mostrouse superior na capacidade de predição e

na precisão, quando comparado ao uso
do comprimento ou da largura. Por outro lado, Serrano et al. (1992) utilizaram apenas o comprimento do folíolo
central para estimativa da área dos
folíolos para a cultivar Chandler.
O presente trabalho teve por objetivo determinar um modelo matemático
adequado para estimativa da área foliar
do morangueiro, segundo sua
representatividade e praticidade, utilizando-se de medições do comprimento
e largura de folíolos.

MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido em
área de cultivo comercial, no município
de Atibaia, principal produtor de morangos do Estado de São Paulo (Secretaria de Agricultura e Abastecimento de
São Paulo, 1996). As coordenadas geo-

Pesquisa desenvolvida em convênio com a Associação de Produtores de Morango e Hortifrutigranjeiros de Atibaia, Jarinu e região.
Bolsistas do CNPq.
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Tabela 1. Valores de coeficiente de determinação (R2) obtidos da relação entre a área foliar medida e da área foliar estimada a partir de
medidas de largura (L), de comprimento (C) e de média entre comprimento e largura [(C+L)/2], para os folíolos central, esquerda e direita,
das folhas de morangueiro cv. Campinas, conforme as equações 1, 2 e 3, em cultivo protegido e a campo aberto. Atibaia (SP), IAC, 1995.

P o s iç ã o d o
fo lío lo n a fo lh a
Folí olo esq uerd o
Folí olo d i rei to
Folí olo centra l

C
0,9545
0,9063
0,8892

C o e f ic ie n t e s d e d e t e r m in a ç ã o ( R 2 )
C u ltivo p ro te g id o
C a m p o a b e rto
L
[( C + L ) /2 ]
C
L
0,9761
0,9880
0,9063
0,9584
0,9742
0,9761
0,9293
0,9821
0,9624
0,9880
0,9370
0,9467

gráficas são: latitude 25º07’S, longitude 46º50’W e altitude 744m (Alfonsi5 ).
O clima da região é Cfa, segundo a classificação de Köppen sendo subtropical
de altitude, com verão quente (temperatura média do mês mais quente acima
de 22ºC), sem estação seca pronunciada. A temperatura média no período
experimental foi de 18,9ºC.
O experimento foi conduzido em
Latossolo Vermelho Amarelo, textura
argilosa. A cultivar de morangueiro utilizada foi a Campinas (IAC-2712), uma
das mais utilizadas no país para produção de frutos para consumo “in natura”.
O plantio foi realizado em 20 e 21 de
abril de 1995, em solo tratado com
brometo de metila, em condições de
campo aberto e de cultivo protegido em
estufa tipo capela, coberta com
polietileno de baixa densidade e transparente. O plantio foi realizado em canteiros com 0,30 m de altura e 1,20 m de
largura, separados entre si por 0,50 m,
utilizando-se o espaçamento de 0,30 m
x 0,30 m, segundo a recomendação de
Passos et al. (1998). As adubações também seguiram as recomendações dos
mesmos autores. As irrigações foram
realizadas por gotejamento, com emissores a cada 0,30 m, sendo colocadas
duas linhas de irrigação sobre cada canteiro, ficando cada uma entre duas fileiras de plantas. O manejo das irrigações
foi realizado por tensiômetros. As irrigações foram realizadas sempre que o
potencial de água no solo atingiu -0,010
MPa no tensiômetro instalado a 10 cm
de profundidade.
Em 8 de junho de 1995 foram
amostradas 25 folhas funcionais, expan-

5

didas e saudáveis, de 25 plantas ao acaso, totalizando 75 folíolos, localizados
nos ápices dos pecíolos, de diferentes
idades e tamanhos, de forma similar à
metodologia adotada por Strik & Proctor
(1985), em cada um dos ambientes de
cultivo. Os folíolos laterais próximos à
base dos pecíolos não foram considerados por apresentarem área desprezível,
conforme verificado por Queiroz-Voltan
et al. (1996). Na data da amostragem,
no cultivo protegido, as plantas estavam
mais desenvolvidas e se encontravam
em plena floração (1ª florada), enquanto que no campo aberto estavam menos
desenvolvidas e no início da 1ª florada.
Foram realizadas medidas de comprimento e largura dos folíolos, discriminando a posição ocupada pelos mesmos
na folha trifoliada a saber, central, direita e esquerda. A similaridade do folíolo
do morangueiro cv. Campinas com o círculo (Queiroz-Voltan et al., 1996) foi
considerada na estimativa da área dos
folíolos, como descrito a seguir:
1) Af = (p/4) . (C2); 2) Af = (p/4) . (L2 ); 3) Af =
(p/4) . [(C+L) /2]2 ,

onde Af é a área estimada do folíolo
em cm2, L a largura do folíolo em cm,
C o comprimento do folíolo em cm.
Para estimativa da área das folhas
as equações foram ajustadas utilizando
as médias da largura, do comprimento e
da média entre largura e comprimento
dos três folíolos da folha, pelas seguintes expressões:
4) Afo = (p/4) . [(Cc+Cd+Ce)/3]2; 5) Afo = (p/4)
. [(Lc+Ld+Le)/3]2; 6) Afo = (p/4) . {[(Cc+Lc)/
2]+[(Cd+Ld)/2]+[(Ce+Le)/2]/3}2 ,

onde Afo é a área estimada da folha
do morangueiro; L a largura do folíolo;

[( C + L ) /2 ]
0,9761
0,9900
0,9821

C o comprimento do folíolo e os
subíndices c, d e e, se referem à posição
do folíolo na folha, central, direita e esquerda, respectivamente.
Também, para estimativa da área da
folha, foi avaliada a utilização do comprimento e largura apenas do folíolo
central, como descrito a seguir:
7) Afo= (p/4) . (Cc2); 8) Afo = (p/4) . (Lc2 ); 9)Afo
= (p/4) . [(Cc+Lc) /2]2 .

Para ajuste de equações aos dados
experimentais foi utilizado o programa
computacional desenvolvido por Zullo
Junior & Arruda (1987), que realiza o
teste de 17 modelos de equações.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 1 apresenta os valores do
coeficiente de determinação resultante
do ajuste do modelo linear aos folíolos
de acordo com sua posição na folha,
folíolo central, esquerdo e direito. Observando-se os valores dos coeficientes
de determinação obtidos, nota-se que os
valores são semelhantes quando se comparam as posições entre os folíolos na
folha, em cada equação (1 a 3) de estimativa da área dos folíolos. Por isso,
devido à similaridade entre eles, não se
justifica o ajuste de equações separadamente de acordo com a posição dos
folíolos no pecíolo, conforme também
observado por Strik & Proctor (1985).
Desta forma, as análises para cada ambiente de cultivo foram realizadas com
75 folíolos. Na estimativa da área foliar
quando foi utilizado somente o folíolo
central, foram analisados apenas 25
folíolos.
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Tabela 2. Relação entre a área medida do folíolo (AF) e a correspondente área estimada (Af) segundo funções compostas pelas medidas de
comprimento (C) e/ou largura (L) (equações de 1 a 3), por ajuste dos modelos linear, hiperbólico, alométrico linear e exponencial cúbico, de 75
folíolos de morangueiro, cv. Campinas, sob duas condições diferentes de cultivo (campo aberto e cultivo protegido). Atibaia (SP), IAC, 1995.
F u n ç õ es

M o d e lo

Eq u a ç õ e s

R²

CAMPO AB ER TO
Af = (π/4) . (C²)

L i ne a r
H i p erb óli co
Alom étri co li nea r

AF = 1,1325 + (1,0273 . Af)

0,89

AF=-495,0945.Af /(-498,6508+Af)

0,93

AF=1,0691.[Af(

0,91

0,9970)]

Alom étri co curvi li nea r AF=0,2435.{Af[
Ex p onenci a l cúb i co
Af = (π/4) . (L 2 )

L i ne a r
H i p erb óli co
Alom étri co li nea r

0,92

1,9321-(0,3344.log (Af))]}

AF=2,5806.ex p {(0,1674.Af)-[0,0036.(Af)²]+[(2,9782.10-6).(Af)3]}

0,92

AF = 2,9441 + (0,7775 . Af)

0,91

AF= 259,3425.Af /(266,2411+Af)

0,94

AF=1,1469.[Af(0,9194)]

0,94

Alom étri co curvi li nea r AF=0,9553.{Af

0,94

[1,0426-(0,0420.log (Af))]}

Ex p onenci a l cúb i co
Af = (π/4) . [(C+L ) /2]

2

L i ne a r
H i p erb óli co
Alom étri co li nea r

AF=4,2925.ex p {(0,0950.Af)-[0,0014.(Af) ]+[(7,6816.10 ).(Af) ]}
2

3

0,94

AF =-0,6186+ (0,9717. Af)

0,98

AF= -1222,952.Af /(-1322,745+Af)

0,99

AF=0,8917.[Af(1,0182)]

0,99

Alom étri co curvi li nea r AF=0,9148.{Af

[1,0024-(0,0055.log (Af))]

Ex p onenci a l cúb i co

-6

}

0,99

AF=3,8577.ex p {(0,1088.Af)-[0,0017.(Af)²]+[(1,1137.10-5).(Af)3]}

0,99

CULTIVO PR OTEGIDO
Af = (π/4) . (C )

L i ne a r

2

H i p erb óli co
Alom étri co li nea r

AF =0,3699+ (1,1003. Af)

0,89

AF=1214,831.Af /(1084,513+Af)

0,91

AF=1,0895.[Af(1,0050)]

0,92

Alom étri co curvi li nea r AF=1,0668.{Af[1,0191-(0,0054.log (Af))]}
Ex p onenci a l cúb i co
Af = (π/4) . (L 2 )

L i ne a r
H i p erb óli co
Alom étri co li nea r

0,92

AF=3,8111.ex p {(0,1269.Af)-[0,0023.(Af)²]+[(1,5095.10 ).(Af) ]}

0,92

AF =-0,6277+ (0,9718. Af)

0,98

AF=-1222,952.Af /(-1322,745+Af)

0,99

AF=0,8917.[Af

0,99

-5

3

]

(1,0182)

Alom étri co curvi li nea r AF=0,9148.{Af[1,0024+(0,0055.log(Af))]}
Ex p onenci a l cúb i co
Af = (π/4) . [(C+L ) /2]

2

L i ne a r
H i p erb óli co
Alom étri co li nea r

AF=3,8577.ex p {(0,1088.Af)-[0,0017.(Af)²]+[(1,1137.10 ).(Af) ]}

0,99

AF = -0.2432 + (0.9783 . Af)

0,98

AF=2661,299.Af /(2728,986+Af)

0,98

AF=0,9588.[Af

0,98

]

Alom étri co curvi li nea r AF=1,2571.{Af

Os modelos que melhor se ajustaram aos dados experimentais foram: linear, hiperbólico, alométrico linear,
alométrico curvilinear e exponencial
cúbico. A Tabela 2 apresenta as equações desses modelos e os respectivos
coeficientes de determinação (R2), para
estimativa da área dos folíolos nos dois
ambientes de cultivo. Observando-se os
resultados apresentados na Tabela 2,
nota-se que no cultivo a campo aberto o
valor do coeficiente de determinação
88

3

(1,0029)

[0,8280+(0,0637.log (Af))]

Ex p onenci a l cúb i co

0,99
-5

}

0,98

AF=3,681.ex p {(0,1199.Af)-[(0,0022).(Af)²]+[(1,6760.10 ).(Af) ]}

(R2) foi sempre maior quando utilizada
a média entre o comprimento e a largura (equação 3) como variável independente para estimativa da área dos
folíolos. Como segunda opção verificou-se melhor coeficiente de determinação com emprego da largura na estimativa. Strik & Proctor (1985), também
concluiram que a utilização do comprimento e da largura conjuntamente estimaram melhor a área dos folíolos. No
cultivo protegido os coeficientes de de-

-5

3

0,98

terminação foram maiores quando utilizada a largura ou a média entre o
comprimento e a largura como variável
independente. O uso somente do comprimento sempre resultou em menores
valores de coeficientes de determinação
nos dois ambientes de cultivo estudados.
Devido à semelhança entre os valores do
coeficiente de determinação (R2) obtidos da aplicação de vários modelos, será
utilizado o modelo linear para estimativa da área do folíolo, pela simplicidade
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.

Estimativa da área foliar de morangueiro.

Tabela 3. Relação entre a área da folha medida (AFo) e a correspondente estimativa (Afo) segundo funções, compostas pelas medidas de
comprimento (C) e/ou largura (L) de 75 folíolos de morangueiro, cv. Campinas, sob diferentes condições de cultivo (campo aberto e cultivo
protegido). Atibaia (SP), IAC, 1995.
F u n ção

L o c a l d e c u ltivo

Eq u a ç ã o d e re g re s s ã o

R2

Afo = (p /4) . [(Cc+Cd +Ce)/3]2

Culti vo p roteg i d o

AFo = (3,3384 . Afo) + 1,3687

0,94

Ca m p o a b erto

AFo = (0,2887 . Afo) + 2,2862

0,98

Afo = (p /4) . [(L c+L d +L e)/3]2

Culti vo p roteg i d o

AFo = (0,4071 . Afo) - 1,8445

0,98

Ca m p o a b erto

AFo = (0,3860 . Afo) + 0,2287

0,99

Afo=(p /4).{[(Cc+L c)/2]+[(Cd+L d)/2]+ +[(Ce+L e)/2]/3}2

Culti vo p roteg i d o

AFo = (0,341 . Afo) - 0,1977

0,99

Ca m p o a b erto

AFo = (0,3358 . Afo) + 1,2906

0,99

Tabela 4. Equações de regressão para estimativa da área da folha (AFo) a partir de medidas de comprimento (C) e largura (L) de 25 folíolos
centrais do morangueiro cultivado em condições de cultivo protegido e campo aberto. Atibaia (SP), IAC, 1995.
E q u a ç ã o d e e s t im a t iv a
Afo= (π/4) . (C )
2
c

Afo = (π/4) . (L )
2
c

Afo = (π/4) . [(Cc+L c) /2]

2

de uso e semelhança aos demais trabalhos de estimativa de área foliar do morangueiro (Darrow, 1932; Strik &
Proctor, 1985 e Serrano et al., 1992).
Os resultados obtidos pelo uso da
regressão linear aos dados experimentais para estimativa da área da folha utilizando-se as equações 4 a 9, encontramse nas Tabelas 3 e 4. Foi aplicado o teste t para verificar a significância dos
coeficientes de correlação das equações
de regressão dessas tabelas. Em todos
os casos verificou-se significância a 1%
de probabilidade.
A Tabela 3 apresenta as equações de
regressão e o correspondente coeficiente
de determinação para estimativa da área
da folha do morangueiro, para dois ambientes de cultivo utilizando as equações
4 a 6 para estimativa.
De acordo com os resultados observados, maiores valores de R2 ocorreram
quando a estimativa teve como variável
a média do comprimento e largura dos
3 folíolos da folha (equação 6), seguida
pela estimativa utilizando-se apenas da
largura dos folíolos. Em virtude da grande semelhança entre os coeficientes de
determinação apresentados, quando da
utilização de C+L e somente L na estimativa da área, sugere-se a utilização
somente da variável largura, pela maior
facilidade e otimização da operação no
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.

L o c a l d e c u ltivo

Eq u a ç ã o d e re g re s s ã o

R2

Culti vo p roteg i d o

AFo = (0,2894 . Afo) + 2,396

0,67

Ca m p o a b erto

AFo = (0,3225 . Afo) + 2,2711

0,93

Culti vo p roteg i d o

AFo = (0,3724. Afo) - 2,692

0,75

Ca m p o a b erto

AFo = (0,3445 . Afo) + 0,2642

0,90

Culti vo p roteg i d o

AFo = (0,3306 . Afo) - 0,1825

0,77

Ca m p o a b erto

AFo = (0,3336 . Afo) + 1,2143

0,95

campo que proporcionam, reduzindo
pela metade o número de medidas a serem realizadas. Wiersma & Bailey
(1975) discutem que um pequeno aumento em R2, devido à estimativa feita
a partir de duas dimensões, ao invés de
utilizar apenas uma delas, pode não justificar a duplicação do número de medições .
Por outro lado os resultados observados na Tabela 4, mostraram que a utilização apenas das medidas de comprimento e largura do folíolo central para
predição da área da folha é interessante
e agiliza a estimativa, tendo sido observado bom coeficiente de determinação
a campo aberto. Nas condições de cultivo protegido, a utilização da média do
comprimento e largura do folíolo central para estimativa da área foliar foi a
que alcançou melhor valor de R2, porém, muito aquém dos coeficientes observados em campo aberto.
De acordo com os resultados obtidos na Tabela 4, observa-se que para as
condições de cultivo a campo aberto os
valores de R2 foram mais elevados que
aqueles obtidos no cultivo protegido.
Esse fato pode estar relacionado a uma
possível interferência da estufa nos fatores climáticos em seu interior, alterando assim a uniformidade das condições
de cultivo (Darrow, 1932). Para as con-

dições de cultivo protegido, talvez se a
amostragem fosse maior a capacidade
de predição das equações de regressão
poderia melhorar.
Os resultados obtidos nas Tabelas 3
e 4 concordam com o observado por
Strik & Proctor (1985), sendo que o uso
exclusivo do folíolo central teve menor
capacidade de predição do que o uso dos
3 folíolos, na estimativa da área foliar
em morangueiro. Esses autores citam
que o mesmo fenômeno ocorreu em
“ginseng” e soja. Contudo, no cultivo a
campo aberto, pode-se utilizar as medidas do folíolo central (Tabela 4), pois
as equações apresentaram valores elevados de R2.
Para estimativa da área foliar total
do morangueiro são necessárias medidas do comprimento e da largura dos
folíolos, em amostra representativa,
além da contabilização do número total
de folhas. Segundo Wiersma & Bailey
(1975) o número de medições usadas
para estimar áreas do folíolo e da folha
com 3 folíolos ou áreas foliares totais,
deve representar um equilíbrio entre a
velocidade e a precisão das medidas.
De acordo com os resultados obtidos no presente trabalho, conclui-se que,
a área foliar, e consequentemente o índice de área foliar do morangueiro, podem ser estimados por meio de medi89
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das lineares de comprimento e largura
dos folíolos, constituindo-se assim em
método não destrutivo de amostragem.
Os melhores resultados foram observados quando utilizadas as medidas dos
três folíolos e quando considerada a
média entre comprimento e largura nas
estimativas, seguida pela medida unicamente da largura.

LITERATURA CITADA
ASSIS, F.N. de; VERONA, L.A.F. Consumo de
água e coeficiente de cultura do sorgo. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 26,
n. 5, p. 665-670, 1991.
DARROW, G.M. Methods of measuring
strawberry leaf area. Plant Physiology, v. 7, p.
745-747, 1932.
MEDEIROS, G. A. de. Influência do desenvolvimento do dossel vegetativo sobre o consumo
de água e coeficiente de cultura do feijoeiro
(Phaseolus vulgaris L.). Campinas: FEAGRIUNICAMP, 1996. 135 p. (Dissertação
mestrado).
MELLO, A.C.A. de. Efeito do dossel vegetativo
na estimativa do consumo de água e coeficiente de cultura da ervilha (Pisum sativum L.).
Piracicaba: ESALQ, 1992. 75 p. (Dissertação
mestrado).

90

OLIVEIRA, F.A. de; SILVA, J.J.S.
Evapotranspiração, índice de área foliar e desenvolvimento radicular do feijão irrigado.
Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.
25, p. 317-322,1990.
PASSOS, F.A.; TRANI, P.E.; BETTI, J.A.;
TANAKA, M.A.S. Morango. In: INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS.
Intruções agrícolas para as principais culturas econômicas. 6. ed. Campinas, p. 222-225,
1998. (IAC. Boletim, 200).
PEDRO JUNIOR, M.J.; RIBEIRO, I.J.A.;
MARTINS, F.P. Determinação da área foliar
em videira cultivar niagara rosada. Bragantia,
Campinas, v. 45, n. 1, p. 199-204, 1986.
PEREIRA, A.R. Estimativa da área foliar em milharal. Bragantia, Campinas, v. 46, n. 1, p. 147150, 1987.
PEREIRA, A.R.; MACHADO, E.C. Análise
quantitativa do crescimento de comunidades
vegetais. Campinas: Instituto Agronômico,
1987. 33 p. (IAC. Boletim Técnico, 114)
PEZZOPANE, J.E.M. Uso de estufa com cobertura plástica e de quebra-ventos na produção
de porta-enxertos de seringueira, na região de
Campinas-SP. Piracicaba: ESALQ, 1994. 87
p. (Dissertação mestrado).
QUEIROZ-VOLTAN,
R.B.;
JUNGMENDAÇOLLI, S.L.; PASSOS, F.A.; SANTOS, R.R. dos. Caracterização botânica de
cultivares de morangueiro. Bragantia, Campinas, v. 55, n. 1, p. 29-44, 1996.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE SÃO PAULO. Gabinete do
Secretário. Programa paulista de apoio à cultura do morango. São Paulo: S.A.A., Comissão Técnica de Olericultura, 1996. 13 p.
SERRANO, L.; CARBONELL, X.; SAVÉ, R.;
MARFÀ, O.; PEÑUELAS, J. Effects of
irrigation regimes on the yield and water use
of strawberry. Irrigation Science, v. 13, p. 4548, 1992.
STRIK, B.C.; PROCTOR, J.T.A. Estimating the
area of trifoliolate and unequally imparipinnate
leaves of strawberry. HortScience, v. 20, n. 6,
p. 1072-1074, 1985.
WIERSMA, J.V.; BAILEY, T.B. Estimation of
leaflet, trifoliolate, and total leaf areas of
soybeans. Agronomy Journal, v. 67, p. 26-30,
1975.
ZULLO JUNIOR, J.; ARRUDA, F.B. Programa
computacional para ajuste de equações em
dados experimentais. Campinas: Instituto
Agronômico, 1987. 31 p. (IAC. Boletim Técnico, 113).

Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.

YUYAMA, L.K.O.; AGUIAR, J.P.L.; YUYAMA, K.; MACEDO, S.H.M.; FÁVARO, D.I.T.; AFONSO, C.; VASCONCELLOS, M.B.A. Determinação de
elementos essenciais e não essenciais em palmito de pupunheira. Horticultura Brasileira, Brasilia, v. 17, n. 2, p. 91-95, julho, 1999.

Determinação de elementos essenciais e não essenciais em palmito de
pupunheira.
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Claudia Afonso2; Marina B.A. Vasconcellos2.
1

INPA-CPCS-CPCA, C. Postal 478, 69011-970 Manaus-AM; 2IPEN-CNEN, C. Postal 11049, 05.422-970 São Paulo-SP.

RESUMO

ABSTRACT

Considerando-se a atual situação epidemiológica do Brasil em
que a obesidade e as doenças crônico-degenerativas (doenças
cardiovasculares, diabetes mellitus e câncer) passam a ser destaque
em saúde pública, parece prudente a preocupação quanto à caracterização química dos alimentos regionais com potencial econômico
e nutricional, em especial os de baixo teor calórico, como o palmito.
Sendo assim, determinou-se a composição centesimal, fitato e elementos minerais (macro e micro) no palmito de pupunheira in natura
e cozido. O palmito de pupunheira utilizado foi o da raça Pampa
Hermosa, da Estação Experimental de Fruticultura da Coordenação
de Pesquisas em Ciências Agronômicas (CPCA) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), em Manaus (AM), coletado
no período chuvoso, em janeiro de 1995. Tomou-se aleatoriamente
3,5 kg de palmito de 110 progênies de pupunha inerme, com 2 anos
de idade, por ocasião do primeiro corte. As palmeiras foram cultivadas em Latossolo Amarelo, isento de adubação. As análises químicas foram efetuadas no Laboratório de Nutrição e Físico-Química
dos Alimentos do INPA e IPEN-CNEN. De acordo com os resultados obtidos, verificou-se que o palmito, in natura e cozido, apresentou em 100g da parte comestível respectivamente, alto teor de umidade, em torno de 90%; 1,5 g de proteínas; baixo teor de lipídio (0,3
e 0,2 g) e; concentrações importantes de fibra alimentar (3,8 e 2,2
g). Em relação aos elementos minerais nutricionalmente importantes sobressairam, também em 100g da parte comestível, K (194,0
mg; 128,0 mg); Ca (42,4 mg ; 42,9 mg); Mg (3,4 mg; 2,2 mg); Fe
(237,7 µg; 265,2 µg), Se (2,1 µg; 2,8 µg), respectivamente no palmito in natura e cozido. Dos elementos minerais não essenciais na
alimentação, destacaram-se o bromo (830,4 ±5,8 µg%; 434±5,8 µg%)
e o rubídio (315,2±3,2 µg%; 433,5±34,0 µg%) respectivamente para
palmito in natura e cozido. A concentração de fitato (hexafosfato de
mioinositol) foi de 554,7 mg% para o palmito in natura e 379,1 mg%,
para o palmito cozido. Apesar do palmito ser um alimento dietético
sob o ponto de vista nutricional, devido à baixa concentração em calorias e à presença de fibra, o mesmo pode contribuir no aporte de
minerais essenciais na alimentação da população Amazônica.

Determination of essential and non-essential elements in palm
heart of peach palm.
In recent years, there has been a steady increase in the ocurrence
of obesity and chronic or degenerative diseases (cardiovascular,
diabetes mellitus, cancer) in Brazil. Therefore, studies on the
nutritional composition of regional foodstuffs, especially those with
low calorific content and high commercial value, are highly justified.
The aim of this study was to evaluate the centesimal phytate and
mineral micro or macroelement composition of in natura or cooked
palm heart of peach palm (Pampa Hermosa race), collected in January
1995 (rainy season) in the fruit experimental station of the
Coordenação de Pesquisas em Ciências Agronômicas (CPCA),
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), in Manaus,
Brazil. Chemical analyses were conducted on a total of 3.5 kg of
plant heart samples, taken at random from 110 spineless progeny
from Yurimáguas, Peru, which were grown on non-fertilized soil.
Analyses were conducted in the Nutrition and Food PhysicoChemical laboratory of INPA and IPEN-CNEN. Each 100 g of the
edible part of in natura or cooked palm heart provided low
concentrations of lipids (0.3 and 0.2 g, respectively) and high
concentrations of fibre (3.8 and 2.2, respectively). Both type of palm
heart contained (in 100 g): 90% humidity and 1.5 g protein. The
results for nutritionally important minerals were as follows (in 100
g of in natura or cooked palm heart, respectively): K (194.0 mg;
128.0 mg), Ca (42.4 mg; 42.9 mg), Mg (3.4 mg; 2.2 mg), Fe (237.7
µg; 265.2 µg), and Se (2.1 µg: 2.8 µg). The concentrations of non
essential elements minerals in in natura and cooked palm heart were,
respectively, as follows: bromine (830.4±5.8 µg%; 434.0±5.8 µg%)
and rubidium (315.2±3.2 µg%; 433.5±34.0 µg%). The concentration
of phytate in 100 g of palm heart, was as follows: 554.7 mg (in natura)
379.1 mg (cooked). Although palm heart can be considered a dietetic
foodstuff, being rich in fibre and low in calories, it can be recommended
as a good source of minerals for the Amazonian populations.

Palavras-chave: Bactris gasipaes, minerais, fibra, composição
centesimal, fitato.

Keywords: Bactris gasipaes, mineral, fiber, centesimal
composition, phytate.

(Aceito para publicação em 22 de março de 1999)

A

pupunheira (Bactris gasipaes
Kunth) é uma palmeira caespitose,
em que todas as partes da planta são utilizadas, embora sejam mais importantes os frutos e o palmito, com grande
potencial de mercado (Clement & Mora
Urpí, 1987). O palmito é retirado da
parte central e gema apical da estipe da
palmeira e das regiões acima e abaixo,
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.

correspondendo às folhas macias em
crescimento (Araújo, 1993). De sabor
agradável e tenro o palmito fresco pode
ser consumido in natura ou cozido em
água com limão e sal, ou até mesmo
assado no forno e na forma de conserva
(Kerr et al., 1997). O palmito de
pupunha, fresco ou cozido, serve para
todas as receitas em que se usam os pal-

mitos de outras palmeiras (Kerr et al.,
1997).
Há um significativo mercado consumidor de palmito em geral, com uma
quantidade média de 9,0 mil toneladas
por ano e um rendimento em torno de
US$ 3,6 por quilo do produto, industrializado e comercializado no atacado
(Bonanccini, 1997). A quase totalidade
91
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do que se industrializa atualmente
corresponde à exploração predatória dos
palmitos açaí (Euterpe oleracea) e
juçara (Euterpe edulis). Porém com o
aumento da fiscalização sobre estas extrações, espera-se uma diminuição na
oferta do palmito in natura, o que justifica o cultivo comercial da pupunha
(Bonanccini, 1997). A pupunheira para
produção de palmito, em especial a raça
Pampa Hermosa, é uma alternativa de
cultivo em várias regiões do Brasil, cujas
vantagens são a precocidade, com o primeiro corte acontecendo a partir de 18
meses após o plantio; perfilhamento,
com possibilidade de novos cortes nos
anos seguintes, sem necessidade de
replantio; qualidade do palmito e; facilidade no trato cultural e corte, já que as
plantas não possuem espinhos (Yuyama,
1996). Uma outra característica
marcante da pupunheira, é o seu carácter
ecológico, ou seja, a palmeira pode ser
cultivada em áreas agrícolas, pastagens
ou capoeira, sem danos às florestas nativas, possibilitando reflorestamento e
um planejamento da agroindústria, com
programação de produção de palmito
(Nishikawa et al., 1998).
Considerando essa perspectiva de
mercado e, consequentemente, o consumo, a preocupação quanto ao aspecto
nutricional do palmito, que apresenta
baixo teor calórico, além de conter elementos minerais (Araújo, 1993), se faz
necessária, uma vez que na atual fase
de transição epidemiológica do Brasil, a
obesidade e as doenças crônicodegenerativas (doenças cardiovasculares,
diabetes mellitus e câncer) passam a ter
destaque em questões de saúde pública
(Dutra de Oliveira & Marchini, 1998).
Entretanto, o tipo e condições do solo,
localização geográfica, clima, diferentes
raças de palmito e procedimentos analíticos utilizados, podem interferir no conteúdo de minerais. Embora se reconheça a essencialidade de 21 elementos minerais na nutrição humana, nem todos
apresentam registros de deficiência devido à sua ampla distribuição entre diferentes tipos de alimentos (Hazzel,
1985). O interesse na determinação de
vários elementos essenciais e não essenciais em alimentos e dietas, do ponto de
vista nutricional, está focalizado principalmente na adequação de nutrientes
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essenciais,
assim
como
no
monitoramento de dietas e alimentos em
relação ao conteúdo de elementos tóxicos (Chatt et al., 1988).
Considerando que pouco se sabe
sobre a composição de elementos minerais na maioria das olerícolas da região Amazônica, em especial em palmito, o objetivo deste trabalho foi determinar os elementos minerais essenciais (Na, K, Ca, Mg, Zn, Fe, Se, Cr e
Co) e não essenciais (Br, Eu e Rb), assim como a composição centesimal, incluindo a quantificação de fibra alimentar solúvel e insolúvel e fitato, no palmito de pupunheira in natura e cozido.

MATERIAL E MÉTODOS
O palmito de pupunheira, raça
Pampa Hermosa, foi coletado na Estação Experimental de Fruticultura da
Coordenação de Pesquisas em Ciências
Agronômicas (CPCA) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
(INPA), situada na BR 174, km 45,
Manaus (AM), no período chuvoso (inverno do Amazonas), ou seja, janeiro de
1995. Tomou-se aleatoriamente, 3,5 kg
de palmito de 110 progênies de pupunha
inerme, provenientes de Yurimáguas,
Peru. As plantas apresentavam dois anos
de idade, estavam no primeiro corte e
foram cultivadas em Latossolo Amarelo, isento de adubação (Yuyama, 1995).
Os palmitos foram analisados no
Laboratório de Nutrição da Coordenação de Pesquisas em Ciências da Saúde
(CPCS), nas formas in natura e cozido
em temperatura de ebulição, por 50 minutos. A determinação da umidade foi
realizada em estufa com circulação forçada de ar, a 60ºC, até peso constante.
Em seguida, os palmitos secos foram
pulverizados e analisados quimicamente, com quantidades específicas para
cada análise, conforme descrição nos
diferentes métodos utilizados. A análise da composição centesimal foi realizada de acordo com a metodologia da
AOAC (1995). A determinação do teor
de proteínas foi feita pelo método de
Kjeldahl (micro) para nitrogênio total,
utilizando-se o fator 6,25 para transformação em proteína. A fração extrato
etéreo foi determinada em extrator intermitente de soxhlet, utilizando-se éter

de petróleo P.A., como solvente. A determinação da fibra alimentar solúvel e
insolúvel foi feita pelo método
enzimático-gravimétrico de Asp et al.
(1983). Esta metodologia permite avaliar, separadamente, o conteúdo de fibra alimentar solúvel e insolúvel. O teor
de glicídio foi determinado por diferença após a determinação das frações anteriores. O valor calórico da dieta regional foi calculado a partir dos teores da
fração proteica, lipídica e glicídica, utilizando-se os coeficientes específicos
que levam em consideração o calor de
combustão 4,0; 9,0 e 4,0 kcal respectivamente. A determinação do teor do
fitato seguiu o método colorimétrico de
Thompson & Erdman (1982), modificado por Lajolo et al. (1991). Após extração, o fósforo foi determinado pelo
método de Fiske & Subbarow (1925).
No cálculo foi utilizado o fator de conversão 3,55, uma vez que o fitato possui 28,2% de fósforo. A quantificação
de elementos minerais foi realizada na
Supervisão de Radioquímica do IPENCNEN, por Ativação com Nêutrons Instrumental (AANI). Os padrões sintéticos dos elementos (Ca, Fe, K, Na, Se e
Zn) foram preparados de acordo com as
descrições no trabalho de Yuyama et al.
(1997). Os padrões sintéticos dos elementos (Mg, Br, Co, Cr, Eu e Rb) foram preparados respectivamente, dissolvendo-se óxido de magnésio,
espectroscopicamente puro, em ácido
nítrico diluído; brometo de potássio, em
água destilada à temperatura ambiente;
cobalto, com 99,995% de pureza, em
ácido nítrico diluído a frio; cromo metálico, em ácido fluorídrico sob aquecimento à baixa temperatura, com a posterior adição de ácido sulfúrico concentrado; óxido de európio, que foi
calcinado por duas horas a 8000C e posteriormente dissolvido em ácido nítrico
a quente; cloreto de rubídio, em água
destilada à temperatura ambiente; óxido de escândio com 99,9% de pureza
em ácido nítrico concentrado a quente.
Para a preparação de amostras e padrões para irradiação, foram pesados
cerca de 200 mg do palmito in natura e
cozido e do material de referência em
envelopes de polietileno, previamente
limpos com ácido nítrico diluído e os
padrões sintéticos dos elementos de inteHortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.
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resse. Em sequência, amostras, material
de referência e padrões sintéticos foram irradiados no reator de pesquisa
IEA-R1 do Instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares/Comissão Nacional de Energia Nuclear-SP (IPEN/
CNEN-SP). As amostras e os padrões
foram submetidos a dois tipos de
irradiação, de acordo com a meia-vida
do radioisótopo de interesse:
a) irradiações curtas: as amostras e
padrões foram irradiados por dois minutos, sob um fluxo de nêutrons térmicos de 1011 n.cm-2.s-1. Após diferentes
tempos de resfriamento e contagem determinou-se: Mg, Mn, Na e K.
b) irradiações longas: as amostras e
padrões foram irradiados por oito horas, sob um fluxo de nêutrons térmicos
de 1013 n.cm-2.s-1. Após um tempo de
decaimento de quatro a cinco dias e um
tempo de contagem de cerca de duas
horas, determinou-se: Na e K. Após vinte dias de resfriamento e um tempo de
contagem de cerca de quinze horas, determinou-se: Ca, Co, Cr, Fe, Eu, Rb, Sc,
Se e Zn. O método de AANI foi testado
quanto à sua precisão e exatidão por
meio da análise dos materiais de referência certificados Citrus-Leaves (NBS
SRM 1572), Oyster Tissue (NISTSRM-1566A) e Total Diet (NIST-SRM1548). As medidas da radiação gama
emitidas pelos diversos radioisótopos
produzidos na irradiação das amostras
foram realizadas em espectrômetros de

teína, com valores em torno de 1 a 2% e
tão pouco de lipídios, com valores inferiores a 0,5%, sendo portanto, de baixo
valor calórico. As calorias dos vegetais,
dentre eles os palmitos, variam com a
percentagem de glicídios presentes, mas
no geral, o alto teor de água e celulose,
os colocam em uma classe de baixo teor
calórico, podendo ser utilizados como
alimentos dietéticos.
Em comparação com trabalhos existentes na literatura relativo a outras palmeiras (Villachica et al., 1996) o palmito de pupunheira apresenta valores
inferiores no que se refere a proteínas,
energia e teor de fibra. Quando se compara à mesma espécie, os resultados
obtidos neste trabalho são semelhantes
quanto ao teor de umidade, proteína,
cinzas e lipídios, diferindo no aporte
calórico, fibra e glicídio (Araújo, 1993).
Obviamente há de se considerar vários
aspectos ao se comparar os resultados,
uma vez que há a influência dos tratos
de cultivos, espécie selecionada, local
de plantio, idade das palmeiras e
metodologia utilizada, especialmente no
que se refere ao teor de fibra. Dependendo da metodologia utilizada podese subestimar as concentrações de fibra,
com consequente reflexo no aporte
energético, uma vez que a fração nifext,
ou glicídio, é obtida pela subtração das
demais frações, ou seja, umidade, proteína, lipídio, cinza e fibra. Um outro
elemento não essencial presente no pal-

raios gama (Yuyama et al.,1997).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os elementos analisados apresentaram uma boa precisão (DPR < 10%) e
exatidão (ER < 10%), com exceção do
selênio (Se) que apresentou valores em
torno de 11% no material de referência
Total Diet (Tabela 1), que possui características nucleares favoráveis para a sua
ativação. Embora o selênio tenha uma
abundância isotópica baixa (0,9%),
apresentou uma seção de choque de ativação com nêutrons térmicos de 51,2
barns, valor esse bastante alto. O 75Se é
formado pela reação nuclear
74
Se(n,g)75Se. A obtenção de concentrações para os elementos analisados no
presente trabalho, com boa precisão e
exatidão permite dizer que os resultados são plenamente confiáveis, pois foram quantificados não somente pelos
padrões sintéticos dos elementos de interesse, como também pelo material de
referência Oyster Tissue, que possui valores certificados para todos os elementos minerais analisados.
Verificou-se que, de um modo geral, a composição centesimal do palmito (Tabela 2) está dentro do que se conhece para outras hortaliças comestíveis, sendo similar à do repolho e do
aspargo (FIBGE, 1978), exceto quanto
ao teor de glicídio que é menor no palmito. O palmito não é boa fonte de pro-

Tabela 1. Resultados obtidos na certificação de padrões sintéticos com os materiais de referência OYSTER TISSUE (NIST-SRM 1566a) e
TOTAL DIET (NIST-SRM 1548). São Paulo, IPEN-CNEN, 1995.

O Y S T ER T IS S UE
Va lo r
Ele m e n to s Va lo r o b tid o
e s p e ra d o
Ca
1540±145 1690±190

D. P. R .

E. R . Va lo r o b tid o

9,4

8,9

Co

0,54±0,03

0,57±0,11

5,6

5,3

Cr
Fe
K
Mg
Na
Rb
Se
Zn

1,41±0,04
531±8
8323±556
1259±77
3899±29
3,0±0,1
2,32±0,08
898±10

1,43±0,46
539±15
7900±470
1180±170
4170±130
(3)
2,21±0,24
830±57

2,8
1,5
6,7
6,1
0,7
3,3
3,4
1,1

1,4
1,5
5,4
6,7
6,5
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5,0
8,2

1710±161

T O TA L D I E T
Va lo r
D. P. R .
e s p e ra d o
1740±70
9,4

E. R.
1,7

31,5±0,9
32,6±3,6
2,9
6120±168 6060±280
2,7
568±54
556±27
9,5
6252±188 6250±188
3,0
5,0±0,1
(4,8)
2,0
0,274±0,03 0,245±0,005 10,9
30,0±0,3
30,8±1,1 10,0

3,4
1,0
2,2
0,03
11,8
2,6

B ra n c o
( µ g /g )
109±34
2,1±0,2
(ng g -1)
0,22±0,05
3,2±0,6
13,4±0,3
0,15±0,04
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mito em quantidades relevantes foi o
fitato (hexafosfato de mioinositol) (Tabela 2), um dos fatores antinutricionais
que
interferem
na
baixa
biodisponibilidade dos cátions
bivalentes, em especial o zinco, formando
um
complexo
insolúvel
(Fairweather-Tait, 1992). Entretanto,
com a cocção houve redução da concentração de fitato na ordem de 31,7%,
quando comparado com o palmito in
natura (Tabela 2). Dada a carência de
informações disponíveis na literatura
quanto a esse elemento, a informação
permanece como registro para futuras
comparações.
Verificou-se a superioridade da concentração de potássio em relação aos
demais elementos minerais essenciais à
nutrição, seguido do cálcio e magnésio
(Tabela 3). Em relação aos micro-elementos minerais zinco, ferro e selênio
apresentaram as maiores concentrações.
Reportando à literatura, observa-se que
os teores de cálcio assim como zinco,
aqui analisados, apresentaram concentrações superiores aos encontrados por
Araújo (1993), mesmo trabalhando com
a mesma raça de pupunheira. Entretanto,
o teor de cálcio se assemelha ao do repolho (FIBGE, 1978) e palmito de
pupunheira (Villachica et al.,1996). As
considerações inferidas para a composição centesimal quanto a variação das concentrações, dentro de uma mesma raça,
são também válidas para as variações observadas para os elementos minerais.
Além dos elementos minerais mais
comumente conhecidos, o palmito de
pupunheira é também fonte de outros
elementos minerais importantes. O
cobalto, sendo um constituinte da vitamina B12, é um elemento traço essencial
aos animais e ao homem. A concentração de 187,7 e 273,0 mg% de cobalto
no palmito in natura e cozido (Tabela
3), está abaixo da ingestão diária das
dietas de São Paulo (Maihara, 1996) e
abaixo das doses tóxicas. Para atingir a
dose de 10 mg de cobalto que apresenta
efeitos tóxicos fatais (Angeres &
Heinrich, 1988) necessitaria-se de 5,3
toneladas de palmito in natura e 3,7 toneladas de palmito cozido, o que é um
volume improvável de ser consumido
em um dia. Dos elementos minerais analisados, os considerados como não es94

Tabela 2. Composição centesimal e teor de fitato do palmito de pupunheira in natura e
cozido em 100g da parte comestível. Manaus, INPA, 1995.

C o m p o s iç ã o
Um i d a d e
Proteí na (g )
Gli cí d i o (g )
L i p í d i o (g )
Ci nza (g )
Fi b ra solúvel (g )
Fi b ra i nsolúvel (g )
Ca lori a s (kca l)
Fi ta to (m g )
1

P a lm ito in
n a tu ra
91,5
1,5±0,01
1,9
0,3±0,01
1,0±0,08
0,0
3,8
16,3
554,7±0,4

P a lm ito c o z id o
93,5
1,5±0,05
2,3
0,2±0,01
0,3±0,02
0,6
1,6
17,0
379,1±4,4

Rec o m en d a ç ã o
(N A S , 1989)
63
2900
-

Considerando a recomendação para um homem adulto (25-50 anos).

Tabela 3. Teor de elementos minerais no palmito de pupunheira in natura e cozido em 100
g da parte comestível. Manaus, INPA, 1995.

Ca (m g )
Fe (µg )
K (m g )
N a (m g )
Z n (µg )
Se (µg )
Mg (m g )
B r (µg )
Co (ng )
Cr (ng )
Eu (ng )
R b (µg )

P a lm ito I n
n a tu ra
42,4±12,9
233,7±14,5
193,6±4,8
0,10±0,01
497,2±55,1
2,1±0,2
3,4±0,1
830,4±5,8
187,8±11,05
8,6±0,2
47,0±0,7
315,2±3,2

P a lm ito C o z id o
42,9±3,7
265,2±28,6
127,8±0,7
0,11±0,01
367,2±5,8
2,8±0,5
2,2±0,1
434,2±5,8
273,0±0,1
2,8±0,1
16,9±4,5
433,5±34

Rec o m en d a ç ã o
(RD A , 1 989)1
800 (m g /d )1
10 (m g /d )1
2000 (m g /d )1
500 (m g /d )1
15 (m g /d )1
70 (µg /d )1
350 (m g /d )1
1 (m g /kg )2
3 (µg /d )3
50-200 (µg /d )1
1,74-5,7 (m g )5

1

Considerando a recomendação para um homem adulto (25-50 anos);
Recomendação WHO (1972);
3
Recomendação em termos de vitamina B12;
4
Recomendação Gibson et al. (1984);
5
Recomendação Clemente et al. (1977).
2

senciais em maiores concentrações, foram bromo (Br), rubídio (Rb) e európio
(Eu). Com a cocção o teor de bromo e
európio se reduziram, mas o mesmo não
é verdadeiro para rubídio (Tabela 3). O
bromo é um dos elementos traço mais
abundantes na biosfera. Entretanto, não
há nenhuma evidência da essencialidade
do mesmo para os seres humanos, animais e para as plantas (Underwood,
1977). A ingestão diária aceitável para
brometo é de 1 mg/kg de peso corpóreo
(WHO, 1972). O que implica em dizer
que um homem adulto, de 70 kg, neces-

sitaria consumir 8,4 kg de palmito para
atingir o nível recomendado. Apesar de
alguns estudos, a essencialidade do
rubídio (Rb), ainda não foi comprovada
(Davie & Coleman, 1988). O interesse
biológico pelo rubídio também é estimulado pela relação com o potássio e
pela concentração elevada nos tecidos
humanos. Valores quanto a ingestão
dietética foram estimados em 1,7 mg/
dia (Gibson et al., 1984) a 5,7 mg/dia
(Clemente et al., 1977). Com a concentração média de (315,2 e 433,5 µg%)
de rubídio no palmito in natura e coziHortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.
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do, estes poderiam colaborar respectivamente em (18,5 e 25,5%), considerando as recomendações de (1.700 µg/dia).
No geral, verificou-se que a cocção
do palmito reduziu as concentrações de
K, Zn, Mg, Br, Cr e Eu e elevou as concentrações de Fe, Se, Co e Rb (Tabela
3). As concentrações de fitato, cinza,
fibra insolúvel e lipídio foram reduzidas e a umidade, glicídio, fibra solúvel
e energia elevadas (Tabela 2). As concentrações de proteína, Ca e Na foram
mantidas. No que se refere aos elementos minerais, alguns deles foram perdidos durante o processo de cocção e outros se elevaram, provavelmente em
decorrência da desidratação e pela incorporação de contaminantes provenientes de utensílios utilizados. Entretanto,
há poucos relatos na literatura, a não a
ser a perda de potássio após a cocção
(Underwood, 1977).
Concluiu-se portanto, que o palmito
é uma olerícola hipocalórica, com teores expressivos de fibras e elementos
minerais como potássio, cálcio,
magnésio e outros elementos traço importantes, podendo contribuir nas dietas com restrição calórica, assim como
compor a alimentação da população
Manauara, pelo seus constituintes em
elementos minerais e fibra alimentar.
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multivariada componentes principais e variáveis canônicas.
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RESUMO

ABSTRACT

O Banco Ativo de Germoplasma (BAG) de alho, mantido pela
Embrapa Hortaliças, possui 89 acessos representativos da diversidade genética da cultura no país. A presença de genótipos duplicados na coleção onera os custos de manutenção e dificulta a avaliação agronômica dos materiais. A identificação de duplicatas no BAG
de alho foi feita com a utilização de 27 variáveis de caracteres
morfológicos. Essa metodologia possibilitou a diferenciação de treze grupos de genótipos através de análise multivariada. As variáveis
que mais contribuíram para a distinção morfológica dos grupos através de análise de componentes principais foram: altura de plantas
com folhas levantadas aos 60 dias; altura de plantas com folhas normais aos 60 dias; ângulo de inserção de folhas aos 90 dias; cor dos
bulbos; número de bulbilhos de peneiras um, dois e quatro; peso de
bulbilhos da peneira dois; peso médio de bulbos na colheita e peso
médio de bulbos na debulha. Os parâmetros mais importantes na
distinção de representantes de grupos de genótipos, na análise de
variáveis canônicas foram: altura de plantas com folhas levantadas
aos 120 dias e altura de plantas com folhas normais aos 60 dias;
ângulo de inserção de folhas aos 90 dias; número de folhas aos 60 e
aos 90 dias; número de bulbos na colheita; número total de bulbos;
peso médio de plantas no primeiro dia e aos 60 dias da colheita e
peso médio total de bulbos. Os genótipos representativos de diferentes grupos foram distintamente caracterizados com base em 34
parâmetros, complementados pela análise de variáveis canônicas.

Morphological characterisation of garlic germplasm by
cluster, principal components and canonic variables analysis.

Palavras-chave: Allium sativum, Banco Ativo de Germoplasma

Keywords: Allium sativum, Germplasm Collection.

The garlic Germplasm Collection maintained by Embrapa Hortaliças comprises 89 accessions, representing the genetic diversity
of this crop in the country. Duplicates of the same genotype increase
the cost of maintaining the collection, as well as make difficult their
agronomic evaluation. The identification of duplicated accessions
of the garlic Germoplasm Active Bank was obtained through analysis
of 27 variables of morphological characteristics. Genotypic
differentiation among thirteen groups was achieved by cluster
analysis. The most important features for distinction of these groups
through principal components analysis were: plant height with erect
leaves at 60 days; plant height with normal leaves at 60 days; leaf
insertion angle at 90 days; bulb colour; number of bulblets from
sieves one, two, and four; weight of bulblets from sieve two; average
weight of bulbs at harvest time; and average bulb weight at threshing
time. The most important features for the distinction of group
genotype representatives by canonic variables analysis were: plant
height with erect leaves at 120 days; plant height with normal leaves
at 60 days; leaf insertion angle at 90 days; number of leaves at 60
and 90 days; number of bulbs at harvest time; total number of bulbs;
average weight of plants at first day and at 60 days; and average
weight of bulbs. Genotype representatives of different groups were
distinctly characterised on the basis of 34 parameters, complemented
by canonic variables analysis.

(Aceito para publicação em 19 de março de 1999)

O

alho (Allium sativum L.) é uma das
hortaliças mais importantes no
Brasil, sendo cultivado principalmente
nas regiões mais frias do país.
As diversas cultivares de alho existentes no país surgiram principalmente
por mutações somáticas e seleções de
características desejáveis pelos agricultores (Souza et al., 1977; 1978). Tem-se
observado que o mesmo material cultivado em regiões diferentes pode sofrer
variações pela ação diferencial de genes
em decorrência de diferentes condições
climáticas. Em razão dessas variações, o
mesmo material pode ser conhecido com
diferentes denominações locais, que originou número elevado de cultivares de
alho nacional (Regina, 1976).
Trabalhos de caracterização
morfológica e enzimática foram realiza96

dos em estudos de diversidade de
genótipos de alho no Brasil e exterior
(D’Assumpção et al., 1977; Astley et al.,
1982; Siqueira et al., 1985; Pooler &
Simon, 1993; Moreno et al., 1994), sendo
que todos referiram-se apenas a estudos
realizados com pequeno número de acessos, que provavelmente não representaram a variabilidade genética da cultura.
A Embrapa Hortaliças dispõe atualmente de Banco Ativo de Germoplasma
(BAG) composto de 89 acessos, que são
cultivados em diversas regiões de produção de alho no Brasil (Menezes Sobrinho, 1985). Considerando-se que a
cultura do alho é bastante influenciada
pelas condições climáticas, principalmente temperatura e comprimento do
dia (Mann, 1952a; 1952b) e, que o BAG
de alho da Embrapa Hortaliças, é cons-

tituído por número elevado de genótipos
duplicados, o presente trabalho propôsse a caracterizar e agrupar os acessos
de alho no BAG, bem como conhecer a
variabilidade genética dos mesmos.

MATERIAL E MÉTODOS
A caracterização morfológica de
germoplasma de alho foi realizada através de técnicas de análises
multivariada, componentes principais
e variáveis canônicas. Utilizou-se 89
acessos (Tabela 1) mantidos no Banco
Ativo de Germoplasma (BAG) da
Embrapa Hortaliças, os quais foram
obtidos do ex-Instituto de Pesquisas
Agropecuárias do Centro-Oeste
(IPEACO) em Sete Lagoas, MG.
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.
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Tabela 1. Agrupamento de acessos do Banco Ativo de Germoplasma de alho em diferentes grupos por análise multivariada. Brasília,
Embrapa Hortaliças, 1997.

G ru p o s

G1

G2

G3

G4

G5
G6
G7
G8
G9
G1 0
G1 1
G1 2
G1 3
1

A c e s s o s d o B a n c o A tivo d e G e rm o p la s m a d e a lh o 1
B ra nco Mi nei ro, B ra nco Mi nei ro Ca p a B ra nca , B ra nco Mi nei ro d e Gouvéi a ,
Centra li na , Jurei a Chí d i o B enja m i m
Introd uçã o Ca teto R oxo, Ja cob i na B A, Ja cob i na , Mucug ê
B ra nco Mi nei ro
Inhum a s A, Inhum a s E, Inhum a s Ca sca R oxa , Sa ca i a d e Goi a ni a , Sa ca i a d e
Goi a ni a B
Ca nela d e Em a , Cui a b á
Gra va tá A
B ra nco Mi nei ro
Pi nhei ra l
B ra nco Mi nei ro, Mossoró
B ra nco Mi nei ro
Ca jurú, Jurei a , Urg a te
Am a ra nte, Am a ra nte B , Am a ra nte Am a ra nti na , Am a ra nte B ra nco A, Am a ra nte Ca p a
B ra nca , Am a ra nte d e Gouvéi a , Chi nês d e Gouvei a , Chi nês Seleçã o IPEACO,
Gi g a nte R oxã o, Gi g a nte R oxã o 1, Gi g a nte R oxo Escuro, Seleçã o 1
Mucug ê B
Mora no Areq ui p eno
Perua no Ponta Porã
Ca turra , Ca turra Ca rd i na li
B a rb a d o, B a rb a d o I, B a rb a d o II, L a ví ni a , Perua no UN ESP Ja b oti ca b a l,
Pi ra ci ca b a no Am a reli no
Gi g a nte d e L a ví ni a , Gi g a nte d e L a ví ni a IAC 1632, Gi g a nte d e L a ví ni a IAC 2308
Cresp o, Gi g a nte d e Inconfi d entes B . L ., Gi g a ntes d e Inconfi d entes
Ca ti g uá , Chi leno, Chi nês
Gi g a nte d e L a ví ni a
Ca teto R oxo
Gra va tá , Gra va tá II
R oxo, Tem p ero d e B od e
Pa ra í b a 3
Doura d os, B ra nco Doura d os, R oxo Doura d os
Ara g ua rí
Sa nta Iza b el
Centená ri o, Jund i a í
Centená ri o Seleçã o, Jui z d e Fora , N ovo Cruzei ro
Chi nês (Sã o Joa q ui m )
Chi nês, Chi nês Folha L a rg a
Gi g a nte R oxo, Gi g a nte d e L a ví ni a Gera ld o B ra z, Inconfi d entes II
Mexi ca no, Mexi ca no A, Mexi ca no B
Mora no Areq ui p eno B , Mexi ca no II
Chi nês R ea l
H osa n
Perua no

O r ig e m
MG
BA
CE
GO
MT
PE
PI
RJ
RN
SC
SP

MG
BA
Méxi co
MS
PR
SP
SP
MG
PR
SC
MG
AC
ES
PR
MS
MG
PR
SP
MG
SC
PR
MG
Méxi co
Méxi co
Chi na
Chi na
Perú

Genótipos em negrito são representantes de grupos de acessos do BAG de alho da Embrapa Hortaliças.
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Os acessos foram cultivados
ininterruptamente durante 19 anos nas
condições climáticas do Distrito Federal, para estudos de adaptabilidade e
multiplicação de genótipos. Em 1995,
os acessos foram utilizados para os estudos de caracterização morfológica.
O experimento foi implantado em
campo da Embrapa Hortaliças, em Brasília DF, utilizando-se o delineamento
inteiramente casualizado com três repetições, parcelas com área útil de 10 m2,
com 400 plantas em espaçamento de 10
x 20 cm por parcela. A temperatura variou entre 12 e 24ºC com o comprimento de dia em torno de 10 horas durante
todo o período experimental,
correspondendo aos meses de abril a
outubro de 1995.
Nas análises multivariada e de componentes principais foram utilizados os
seguintes parâmetros para a caracterização dos acessos do BAG: 1) altura de
plantas com folhas levantadas aos 60
dias de idade, medida desde o nível do
solo até o ápice das folhas; 2) altura de
plantas com folhas levantadas aos 90
dias de idade, medida desde o nível do
solo até o ápice das folhas; 3) altura de
plantas com folhas normais aos 60 dias
de idade, medida desde o nível do solo
até o ponto mais alto da planta; 4) altura de plantas com folhas normais aos 90
dias de idade, medida desde o nível do
solo até o ponto mais alto da planta; 5)
ângulo de inserção de folhas com o
pseudocaule aos 90 dias de idade; 6)
ciclo da planta, sendo classificado como
precoce (4 a 4,8 meses), médio (4,9 a
5,9 meses) e tardio (acima de 5,9 meses), desde a brotação até a completa
maturação fisiológica; 7) cor de bulbos,
classificado com notas de 0 a 2 (0=
esbranquiçado; 1=intermediário; e
2=arroxeado); 8) cor de folhas, variando de 0 a 2 (0=clara; 1=intermediária; e
2=escura); 9) diâmetro do pseudocaule,
medido a 5 cm do solo; 10) formato do
disco de raiz, classificado com notas de
0 a 2 (0=plano; 1=concavo; e 2=convexo); 11) bulbilhos aéreos, classificado
de 0 a 2 (0=inexistente; 1=presente em
pequena quantidade (1 a 3); e 2=presente
em grande quantidade (acima de 3); 12)
número de bulbilhos da peneira um; 13)
número de bulbilhos da peneira dois; 14)
número de bulbilhos da peneira três; 15)
98

número de bulbilhos da peneira quatro;
16) número de folhas por planta aos 60
dias de idade; 17) número de folhas por
planta aos 90 dias de idade; 18) peso de
bulbilhos da peneira um; 19) peso de
bulbilhos da peneira dois; 20) peso de
bulbilhos da peneira três; 21) peso de
bulbilhos da peneira quatro; 22) peso
médio de bulbos na colheita; 23) peso
médio de bulbos na debulha; 24) peso
médio de palitos na debulha (bulbilhos
com peso menor que uma grama); 25)
peso fresco de plantas com ramas aos
60 dias de idade; 26) peso fresco de plantas sem ramas aos 60 dias de idade e
27) peso fresco de plantas com ramas
no primeiro dia da colheita.
Na análise multivariada foram utilizados simultaneamente os processos de
conglomeração, método de médias e
distâncias Euclidiana. Antes da aplicação desse procedimento estatístico, as
variáveis foram estandardizadas para
eliminação das unidades de medida. Foi
aplicado o método estatístico de análise
multivariada de acordo com Edwards &
Cavalli-Sforza (1965), para distinção de
grupos de germoplasma em diferentes
conglomerados. A análise de componentes principais (Cruz & Regazzi,
1994) foi aplicada para determinação de
variáveis mais importantes na distinção
de grupos.
Os parâmetros utilizados na análise
de variáveis canônicas foram: 1) altura
de plantas com folhas levantadas aos 60
dias de idade; 2) altura de plantas com
folhas levantadas aos 90 dias de idade;
3) altura de plantas com folhas normais
aos 60 dias de idade; 4) altura de plantas com folhas normais aos 90 dias de
idade; 5) ângulo de inserção de folhas
com o pseudocaule aos 90 dias de idade; 6) diâmetro do pseudocaule; 7) número de folhas por planta aos 60 dias
de idade; 8) número de folhas por planta aos 90 dias de idade; 9) peso fresco
de plantas com ramas aos 60 dias de idade; 10) peso fresco de plantas sem bulbo no primeiro dia da colheita; 11) peso
fresco de plantas sem bulbo aos 60 dias
da colheita; 12) altura de plantas com
folhas levantadas aos 30 dias de idade;
13) altura de plantas com folhas levantadas aos 120 dias de idade; 14) altura
de plantas com folhas normais aos 30
dias de idade; 15) altura de plantas com

folhas normais aos 120 dias de idade;
16) número de bulbos na colheita por
m2 de área; 17) número de bulbos de
tamanho um (diâmetro menor que 2,5
cm); 18) número de bulbos de tamanho
dois (diâmetro maior que 2,6 e menor
que 3,2 cm); 19) número de bulbos de
tamanho três (diâmetro maior que 3,2 e
menor que 3,7 cm); 20) número de bulbos de tamanho quatro (diâmetro maior
que 3,7 e menor que 4,2 cm); 21) número de bulbos de tamanho cinco (diâmetro maior que 4,2 e menor que 4,7
cm); 22) número de bulbos de tamanho
seis (diâmetro maior que 4,7 e menor
que 5,5 cm); 23) número de bulbos de
tamanho sete (diâmetro maior que 5,5
cm); 24) número total de bulbos (soma
do número de bulbos de tamanhos de
um a sete); 25) número de folhas por
planta aos 30 dias; 26) número de folhas por planta aos 120 dias; 27) peso
médio de bulbos de tamanho um; 28)
peso médio de bulbos de tamanho dois;
29) peso médio de bulbos de tamanho
três; 30) peso médio de bulbos de tamanho quatro; 31) peso médio de bulbos
de tamanho cinco; 32) peso médio de
bulbos de tamanho seis; 33) peso médio de bulbos de tamanho sete; e 34)
peso da média ponderada de bulbos de
tamanhos de um a sete.
Na análise de variáveis canônicas
(Cruz & Regazzi, 1994), os parâmetros
foram utilizados na caracterização
morfológica de genótipos representantes de diferentes grupos de alho. Os
genótipos representantes de cada grupo
de alho utilizados nessa análise foram
‘Branco Mineiro’, ‘Morano Araquipeno
B’, ‘Peruano’ e ‘Cateto Roxo (de ciclo
curto); ‘Gigante de Lavínia’, ‘Chinês
Real’, ‘Gigante Roxo’, ‘Hozan’, ‘Chinês, Amarante e ‘Mexicano’ (de ciclo
médio) e ‘Centenário’ e Dourados (de
ciclo longo), por serem os mais conhecidos e os mais cultivados pelos agricultores.
As variáveis comuns utilizadas em
todas as análises (multivariada, componentes principais e variáveis canônicas)
foram: 1) altura de plantas com folhas
levantadas aos 60 dias de idade; 2) altura de plantas com folhas levantadas aos
90 dias de idade; 3) altura de plantas
com folhas normais aos 60 dias de idade; 4) altura de plantas com folhas norHortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.
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mais aos 90 dias de idade; 5) ângulo de
inserção de folhas com o pseudocaule
aos 90 dias de idade; 6) diâmetro do
pseudocaule; 7) número de folhas por
planta aos 60 dias de idade; 8) número
de folhas por planta aos 90 dias de idade; 9) peso de plantas com ramas aos
60 dias de idade; 10) peso de plantas sem
ramas aos 60 dias de idade; e 11) peso
de plantas com ramas no primeiro dia
da colheita.
Os valores correspondentes aos diferentes parâmetros foram obtidos através da média de dez plantas adultas colhidas ao acaso, com exceção de valores correspondentes aos números e pesos de bulbilhos que foram obtidos pelo
valor médio de 100 bulbos coletados ao
acaso de 10 m2 de parcela útil.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise multivariada possibilitou
a diferenciação de treze grupos de
genótipos (G1 a G13). O número de
acessos duplicados por grupo variaram
entre o mínimo de um genótipo nos gru-

pos G11, G12 e G13 e o máximo de 26
acessos duplicados no grupo G1, seguidos pelos grupos G2 com 23 acessos
duplicados, G3 com dez acessos duplicados, G4 com seis acessos duplicados,
G5 e G6 com cinco acessos duplicados
cada, G7, G8 e G9 com três acessos
duplicados cada e grupo G10 com dois
acessos duplicados (Tabela 1). As diferentes denominações do mesmo acesso
nos diferentes grupos foram originadas
nas diversas regiões de seus cultivos no
Brasil. As dez variáveis que envolveram 98% da variação total disponível na
distinção morfológica dos treze grupos
de germoplasma pela análise de componentes principais foram a altura de
plantas com folhas levantadas aos 60
dias e altura de plantas com folhas normais aos 60 dias, o ângulo de inserção
de folhas aos 90 dias, a cor de bulbos, o
peso médio de bulbos na colheita e peso
médio de bulbos na debulha, o número
de bulbilhos das peneira um, dois e quatro, e o peso de bulbilhos da peneira dois
(Tabela 2). As demais características
utilizadas foram de menor importância.

Os resultados das análises demonstraram também a existência de 85% de
duplicatas no BAG de alho da Embrapa
Hortaliças, sendo que entre os 89 acessos avaliados, apenas treze genótipos
foram
definidos
como
morfologicamente diferentes. Os acessos foram ordenados decrescentemente
do grupo com maior número (G1) ao
menor número (G11, G12 e G13) de
acessos duplicados (Tabelas 1).
As análises também indicaram a
homogeneidade dos acessos dentro de
cada grupo distinto de genótipos, confirmando desta forma, a duplicidade de
genótipos conhecidos com diferentes
denominações, dependendo do local de
cultivo (Tabelas 1 e 2).
A análise de variáveis canônicas foi
também aplicada na distinção
morfológica de treze genótipos de alho
representantes de grupos G1 a G13 de
germoplasma, definidos como
morfologicamente diferentes nas análises multivariada e de componentes principais. Os parâmetros que envolveram
94% da variação total disponível na dis-

Tabela 2. Variáveis de maior importância na caracterização morfológica e agrupamento de acessos do Banco Ativo de Germoplasma de
alho por análise de componentes principais. Brasília, Embrapa Hortaliças, 1997.
A ltu ra d e A ltu ra d e
p la n ta s Â n g u lo d e
p la n ta s
com
in s e r ç ã o
com
fo lh a s
d e fo lh a s
GRUP O S
fo lh a s
ao s 90
DE
le va n ta d a s n o rm a is
ao s 60
d ia s
A C ES S O S
ao s 60
d ia s
( g ra u s /1 0
d ia s
( c m /1 0
p la n ta s ) 1
( c m /1 0
p la n ta s ) 1 p la n ta s ) 1

G1

48,9

1

35,7

27,9

P es o
P es o d e
m é d io d e
Cor de
B u lb ilh o s B u lb ilh o s B u lb ilh o s
b u lb ilh o s
b u lb o n a
b u lb o s
d a p e n e ir a d a p e n e ir a d a p e n e ir a
d a p e n e ir a
c o lh e ita
( n o ta /1 0
1 ( n º/1 0 0 2 ( n º/1 0 0 4 ( n º/1 0 0
4
(
k
g
/
1
0
0
( g /1 0
p la n ta s ) 1 p la n ta s ) 2 p la n ta s ) 2 p la n ta s ) 2
2
p la n ta s )
p la n ta s ) 1

1

3,0

62,0

910,0

0,7

28,7

P es o
m é d io d e
b u lb o n a
d e b u lh a
( g /1 0
p la n ta s ) 1

28,6

G2

46,6

29,4

25,0

2

528,9

49,4

280,0

0,3

31,7

31,2

G3

41,9

28,5

26,2

2

151,0

38,0

111,0

0,4

30,0

25,6

G4

41,3

27,1

30,6

2

0,0

64,0

812,0

0,7

32,8

32,7

G5

44,9

33,1

22,3

2

3,0

63,0

759,0

0,7

37,8

35,7

G6

41,7

28,1

30,2

1

0,0

16,0

913,0

0,7

12,3

12,3

G7

40,2

23,6

24,2

2

30,0

211,0

268,0

0,3

25,5

25,0

G8

40,1

21,2

27,7

2

105,0

211,0

160,0

0,1

33,3

32,8

G9

43,9

38,4

32,3

2

14,0

178,0

428,0

0,4

25,0

25,0

G1 0

46,2

31,9

29,5

2

57,0

120,0

409,0

0,4

29,4

28,4

G1 1

47,7

32,0

27,4

2

75,0

44,0

263,0

0,3

34,5

33,5

G1 2

58,2

33,8

32,9

2

64,0

183,0

333,0

0,3

29,3

28,4

G1 3

49,9

31,7

21,3

2

95,0

62,0

265,0

0,3

26,8

26,7

1
2

Os valores são médias de dez plantas colhidas ao acaso em 10 m2 de parcela útil.
Os valores são médias de 100 bulbos tomados ao acaso da produção de 10 m2 de parcela útil.
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tinção morfológica dos genótipos de
alho, pela análise de variáveis canônicas
foram: altura de plantas com folhas levantadas aos 120 dias, altura de plantas
com folhas normais aos 60 dias, ângulo
de inserção de folhas aos 90 dias, número de folhas aos 60 e aos 90 dias,
número de bulbos na colheita, número
total de bulbos, peso médio de plantas
no primeiro dia, e aos 60 dias da colheita, e peso médio total de bulbos. As demais variáveis foram consideradas de
menor importância (Tabela 3).
A denominação de grupos de
germoplasma foi baseada no nome da
cultivar que representou cada grupo,
sendo assim conhecidos: grupo do
‘Branco Mineiro’, ‘Amarante’, ‘Gigante de Lavínia’, ‘Cateto Roxo’, ‘Dourados’, ‘Centenário’, ‘Chinês’, ‘Gigante

Roxo’,
‘Mexicano’,
‘Morano
Araquipeno B’, ‘Chinês Real’, ‘Hozan’
e ‘Peruano’ (Tabela 1).
A análise multivariada foi eficiente
na identificação de duplicação de
genótipos pelo agrupamento dos acessos.
Desta forma, o programa de pesquisa da
Embrapa Hortaliças terá maior segurança na recomendação de germoplasma,
para atender as diversas regiões climáticas do Brasil e de outros países.
As análises estatísticas indicaram ainda que a caracterização e distinção
morfológica de genótipos pode ser feita
com qualquer acesso de cada grupo, considerando a homogeneidade dos acessos
dentro dos grupos de germoplasma.
Dezoito descritores morfológicos
foram de maior importância, envolven-

do em média 96% da variação total disponível, do total de 45 parâmetros utilizados na caracterização e distinção
morfológica de acessos. A altura de
plantas com folhas levantadas aos 60
dias e ângulo de inserção de folhas aos
90 dias foram indicados em todas as
análises estatísticas como os parâmetros
mais importantes e imprescindíveis na
caracterização e distinção dos acessos
(Tabelas 2 e 3).
Os resultados confirmaram os obtidos em trabalhos anteriores, com algumas divergências. As cultivares
Amarante, Barbado, Branco Mineiro e
Sacáia de Goiânia foram integrados em
diferentes grupos por Siqueira et al.
(1985). Nesse estudo, o ‘Barbado’ integrou o grupo do ‘Amarante’ e o ‘Sacáia
de Goiânia’ integrou o grupo do ‘Bran-

Tabela 3. Variáveis de maior importância na diferenciação de genótipos de alho, representantes de grupos por análise de variáveis canônicas.
Brasília, Embrapa Hortaliças, 1997.
A ltu ra s d e A ltu ra d e
p la n ta s
p la n ta s Â n g u lo d e
G e n ó t ip o s
com
com
I n s e rç ã o
d e fo lh a s
represen tan tes fo lh a s
fo lh a s
d e g ru p o s d e le va n ta d a s n o rm a is
ao s 90
d ia s
ac es s o s d o
ao s 120
ao s 60
B A G a lh o
d ia s
( g ra u s /1 0
d ia s
( c m /1 0
( c m /1 0
p la n ta s ) 1
p la n ta s ) 1 p la n ta s ) 1

F o lh a s
ao s 60
d ia s
( n º/1 0
p la n ta s ) 1

F o lh a s
ao s 90
d ia s
( n º/1 0
p la n ta s ) 1

P es o
P es o
m é d io d e
m é d io d e
P es o
p la n ta s
p la n ta s
m é d io d e s e m b u lb o
s e m b u lb o
b u lb o n a
no
ao s 60
c o lh e ita
p r im e ir o
d ia s d a
( g /1 0
d ia d a
c o lh e ita
p la n ta s ) 1
c o lh e ita
( g /1 0
( g /1 0
p la n ta s ) 1
1
p la n ta s )

M é d ia
p o n d e ra d a
d e p es o s
d e b u lb o s To ta l d e
ta m a n h o s
b u lb o s
d e 1 a 7 ( n º/m 2 d e
( g /1 0
á re a ) ³
p la n ta s
por
ta m a n h o ) ²

G1. B ra nco
Mi nei ro

82,1

35,6

28,0

6,5

8,2

47,7

2,6

1,4

27,7

47,7

G2. Am a ra nte

75,2

29,3

26,1

6,8

9,2

33,7

2,1

1,1

29,8

34,0

G3. Gi g a nte
d e L a v í ni a

63,7

28,7

26,4

5,8

7,9

36,7

2,2

1,1

25,8

37,7

G4. Ca teto
R oxo

63,8

27,1

31,0

7,0

9,0

45,0

2,2

1,4

27,8

43,3

G5. Doura d os

73,7

33,1

22,4

6,5

9,2

39,7

3,7

1,6

36,4

43,0

G6 .
Centená ri o

71,3

28,2

29,5

6,0

8,2

51,3

1,5

0,6

10,1

49,0

G7. Chi nês

66,0

23,4

23,1

6,1

8,6

36,7

1,6

0,9

22,9

36,0

G8. Gi g a nte
R oxo

82,4

21,2

27,6

6,1

8,2

39,0

2,5

1,3

30,6

38,0

G9. Mexi ca no

74,0

30,8

29,3

6,5

8,6

49,3

2,2

1,2

25,8

45,7

G10. Mora no
Ara q ui p eno B

67,1

30,0

24,7

6,6

9,1

52,7

3,4

1,9

33,4

52,7

G11. Chi nês
R eal

59,6

31,7

27,6

6,2

9,4

50,7

2,8

1,7

33,0

50,7

G12. H oza n

81,8

33,7

33,1

5,8

6,2

43,7

2,1

1,2

27,5

44,0

G13. Perua no

74,5

31,7

21,1

5,8

6,1

40,0

1,7

1,0

*

*

1

2

Os valores são médias de dez plantas coletadas ao acaso em 10 m de parcela útil.
Valores da média ponderada de pesos de dez bulbos de tamanhos de 1 a 7.
3
Os valores são médias do número de plantas por 1 m2 de área, em 10 m2 de parcela útil.
*
Dados não registrados.
2
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co Mineiro’. As cultivares Cateto Roxo,
Dourados e Roxo Dourados colocados
no mesmo grupo por Siqueira et al.
(1985), foram integrados em grupos diferentes no estudo de caracterização
morfológica desse trabalho.
Nos estudos de caracterização
morfológica propostos nesse trabalho,
as cultivares Caturra, Gigante Roxão,
Gigante Roxo Escuro e Lavínia integraram-se no grupo do ‘Amarante’ e as
cultivares Juréia e Cajurú integraramse no grupo do ‘Branco Mineiro’. De
acordo com Souza et al. (1977; 1978),
essa cultivares foram consideradas
como diferentes genótipos. Foi observado também que os resultados aqui
propostos confirmaram os de Augustin
& Garcia (1993) que integraram
‘Cajurú’ e ‘Branco Mineiro’ no mesmo
grupo, porém discordaram de que ‘Dourados’ e ‘Lavínia’ pertençam ao mesmo grupo de acessos.
As variáveis consideradas de menor
importância na análise de componentes
principais foram substituídas por outras
variáveis na análise de variáveis
canônicas na tentativa de definir melhor
diferenças entre os genótipos avaliados.
A caracterização e distinção de
germoplasma de alho deve ser baseada
na seleção qualitativa de poucos

Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.

parâmetros agronomicamente importantes e não baseada quantitativamente no
número de parâmetros que não são importantes morfologicamente. Nesse trabalho, são relatados 18 descritores
morfológicos dos quais dois são imprescindíveis, pois foram freqüentes em todas as análises estatísticas, portanto não
podem ser ignorados em futuros trabalhos de caracterização morfológica de
germoplasma de alho.
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Capacidade de combinação para oito caracteres agronômicos em cultivares de feijão-de-vagem de crescimento determinado1 .
Ana Cristina P. P. de Carvalho2, Nilton R. Leal3, Rosana Rodrigues3, Francisco Ademar Costa4
2
PESAGRO-RIO (Estação Experimental de Itaguaí), Rodovia Rio - São Paulo Km 47, 23851-970 Seropédica - RJ; 3 UENF, Av. Alberto
Lamego 2000, 28015-620, Campos dos Goytacazes - RJ; 4 UFRRJ - Depto. de Matemática, Rodovia Rio - São Paulo Km 47, 23851-970
Seropédica - RJ.

RESUMO

ABSTRACT

Para estudar os efeitos da hibridação entre cultivares rasteiras de
feijão-de-vagem, foi conduzido um experimento na área de olericultura
da Estação Experimental de Itaguaí da PESAGRO-RIO. As cultivares Alessa, Andra, Cota e Cascade foram utilizadas como progenitores e cruzadas em esquema de dialelo sem os recíprocos. As cultivares parentais e os híbridos F1 foram cultivados em condições de campo, sendo avaliados oito caracteres agronômicos. Efeitos significativos para capacidade geral de combinação (CGC) foram identificados
para os caracteres número de vagens, peso de vagens, comprimento e
diâmetro das vagens, número de dias para o início e o término do
florescimento e altura de plantas. Para capacidade específica de combinação (CEC), houve significância para todos os caracteres, indicando que efeitos de dominância e/ou epistáticos estão envolvidos no
controle das características. Para o conjunto dos caracteres testados, a
cultivar Cota foi identificada como o melhor progenitor. Em termos
de produção, duas combinações, ‘Alessa’ x ‘Cascade’ e ‘Cota’ x
‘Cascade’ apresentaram resultados promissores.

Combining ability of eight agronomic characters in bush snap
bean cultivars.

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L., dialelo, produção de
vagens, capacidade geral de combinação, capacidade específica
de combinação.

In order to study the effects of hybridisation on bush snap bean
genotypes, a test was conducted at PESAGRO-RIO. Four bush snap
bean cultivars, Alessa, Andra, Cota and Cascade were used as parents
and crossed in a diallel mating design without reciprocals. Parental
cultivars and F1 hybrids were planted under field conditions and eight
agronomic characters were evaluated. Significant effects for general combining ability (GCA) were identified for pod number, pod
weight, pod length, pod diameter, days from planting date to
flowering, and plant height. For specific combining ability (SCA),
there was significance for all characters, showing that dominance/
epistatic effects were involved in control of characteristics. For all
traits evaluated, ‘Cota’ was considered the best parental. For yield
characters, two hybrids, ‘Alessa’ x ‘Cascade’ and ‘Cota’ x ‘Cascade’
showed the best results.
Keywords: Phaseolus vulgaris L., diallel crosses, pod yield,
general combining ability, specific combining ability.

(Aceito para publicação em 08 de março de 1999)

O

feijão-de-vagem (Phaseolus
vulgaris L.) é cultivado na maioria dos estados brasileiros, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e
Minas Gerais. No Brasil, a cultura é
basicamente destinada à produção de
vagens verdes para o comércio do produto “in natura” (Leal, 1987b). As principais cultivares tradicionalmente utilizadas apresentam crescimento
indeterminado, com vagens achatadas,
semi-achatadas ou arredondadas (Leal,
1987b; Castellane et al.,1988). A introdução de cultivares importadas, de hábito de crescimento determinado, com
vagens do tipo cilíndrico, tem sido tentada, uma vez que a cultura rasteira permite mecanizar as operações culturais,
inclusive a colheita (Filgueira, 1981).

1

Além disso, plantas desse tipo são vigorosas, eretas, com vagens de 15 cm
de comprimento, muito tenras e sem fibras.
Na década de 80, cultivares de hábito de crescimento determinado, como a
Cascade (Barnes, 1970; Leal, 1983),
foram introduzidas de outros países, e
obtidas no Brasil através de programas
de melhoramento genético, como por
exemplo, Alessa (Leal, 1990a), Andra
(Leal,1990b), Mimoso Rasteiro AG-461
(Carrijo, 1991) e Cota (Leal, 1987a).
Essas cultivares têm contribuído para a
expansão da cultura em diversas regiões
a um custo operacional mais baixo, produzindo vagens de boa qualidade (Leal,
1987b). Entre as vantagens da utilização de cultivares rasteiras, podem ser

citadas a redução acentuada do período
de produção e do número de colheitas;
eliminação do tutoramento; diminuição
no uso de defensivos; melhor aproveitamento e proteção do solo; menor tempo
de utilização da área cultivada; elevada
produção; economia de mão-de-obra e
insumos em geral, e boa aceitação do
produto colhido (Leal et al., 1983).
O objetivo de grande parte dos programas de melhoramento é aumentar e
estabilizar o rendimento a um custo de
produção que permita aos produtores
uma maximização do retorno econômico (Zimmermann et al., 1996).
Pelo uso do método dialélico é possível a determinação de estimativas de
parâmetros importantes para a seleção
de progenitores e dos efeitos genéticos

Parte da dissertação de Mestrado em Genética apresentada pelo primeiro autor à Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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envolvidos no controle dos caracteres estudados (Ramalho et al., 1993). Na
metodologia de análise dialélica proposta
por Griffing (1956), o desempenho médio de cada genótipo é decomposto em
capacidade geral de combinação (efeitos
principais) e capacidade específica de
combinação (interações). A capacidade
geral de combinação (CGC) diz respeito
ao comportamento médio de um progenitor numa série de combinações híbridas e
está associada aos efeitos aditivos dos
alelos, e às ações epistáticas do tipo aditiva
(Cruz & Vencovsky, 1989). Por sua vez, a
capacidade específica de combinação
(CEC) é usada para estimar os desvios do
comportamento de um híbrido em relação ao esperado com base na CGC, estando associada aos efeitos dos desvios de
dominância e epistasia envolvendo
dominância (Cruz & Vencovsky, 1989;
Cruz & Regazzi, 1994).
Alguns estudos genéticos têm sido
realizados com o feijão-de-vagem,
como base para o melhoramento da cultura, envolvendo cruzamentos dialélicos
(Dickson, 1967; Hamad, 1975; Park &
Davis, 1976; Leal, 1978; Singh & Saini,
1982, e Leal et al., 1982).
Os objetivos do presente trabalho
foram estimar os efeitos genéticos envolvidos no controle de oito características do feijão-de-vagem, utilizando a
metodologia de cruzamentos dialélicos,
entre quatro cultivares.

MATERIAL E MÉTODOS
Quatro cultivares de feijão-de-vagem de hábito determinado (Alessa,
Andra, Cota e Cascade) foram utilizadas para a produção de híbridos em esquema dialélico 4x4, sem os recíprocos.
Utilizou-se a metodologia de hibridação
descrita por Antunes et al. (1980), na
qual não se utiliza nenhuma proteção no
estigma após a emasculação e
polinização. Os cruzamentos foram
efetuados em condições de casa-de-vegetação na Estação Experimental de
Itaguaí (EEI) da PESAGRO-RIO. Os
seis híbridos F1 e os quatro progenitores foram avaliados em condições de
campo na EEI, no período de maio a
agosto de 1990. O delineamento experimental utilizado foi blocos
casualizados, com cinco repetições. Cada
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.

Tabela 1. Estimativas dos efeitos da Capacidade Geral de Combinação para oito caracteres
avaliados em cultivares e híbridos F1 de feijão-de-vagem (Phaseolus vulgaris L.). Itaguaí
(RJ), PESAGRO-RIO, 1990.

C A RA C T ERES
N TV
P TV 2
CVA3
DVA4
N IF5
N FF6
FIB 7
ALT8
1

A le s s a
- 3,57**
- 50,60**
0,04**
- 0,06**
- 0,05**
- 0,07*
- 0,01
- 0,004**

E F E I T O S ( g i)
A n d ra
C o ta
- 15,40**
10,57**
- 73,00**
93,63**
- 0,11**
0,49**
0,06**
- 0,05**
0,07**
- 0,62**
0,53*
- 0,60*
- 0,01
0,03
- 0,601**
1,594**

C as cade
8,40**
29,97**
- 0,43**
0,05**
- 0,02**
0,13*
- 0,01
- 0,988**

**, * Significativo ao nível de 1 e 5%, respectivamente, pelo teste de Tukey.
1
NTV = Número total de vagens; 2 PTV = Peso total de vagens; 3 CVA = Comprimento da
vagem; 4 DVA = Diâmetro da vagem; 5 NIF = Número de dias para o início de florescimento;
6
NFF = Número de dias para o fim do florescimento; 7 FIB = Teor de fibra da vagem; 8 ALT
= Altura das plantas.

parcela foi composta por dez plantas distribuídas em duas linhas, espaçadas de
0,40 m, com 0,20 m entre plantas. Foram feitos os tratos culturais normais recomendados para a cultura (Filgueira,
1981; Castellane et al., 1988). As plantas foram conduzidas sem estaqueamento
e irrigadas por infiltração. As seguintes
características foram avaliadas: número
total de vagens; peso total de vagens;
comprimento médio e diâmetro médio
das vagens; número de dias para o início
do florescimento; número de dias para o
fim do florescimento; teor de fibra das
vagens e altura das plantas.
O teor de fibra nas vagens foi determinado em 100 g de vagens sem sementes,
de acordo com a metodologia utilizada por
Kramer (1951), citado por Corrêa (1985).
Este método consiste em triturar as vagens
por cinco minutos, num liqüidificador com
200 ml de água, seguindo-se a transferência do material triturado para uma peneira
de metal de 30 mesh, previamente pesada,
lavagem em água corrente e secagem em
estufa a 1000C por duas horas. Em seguida, o material deve ser pesado, subtraindose o peso da peneira.
As análises de capacidade
combinatória foram realizadas de acordo com o Método 2, no qual são incluídas as cultivares parentais e o conjunto
de híbridos F1, num total de p(p + 1)/ 2
genótipos, considerando-se o Modelo 1,
em que se supõe que as cultivares são de
efeito fixo e apenas o erro experimental

é de efeito aleatório (Ramalho et al.,
1993). Nesse Modelo, todas as conclusões devem, ser limitadas aos genótipos
em estudo no presente trabalho.
O modelo estatístico adotado analisa a tabela dialélica com base na média
das repetições, decompondo-a nos seguintes efeitos:
Yij = m + gi + gj + sij + eij, em que:
Yij = valor médio da combinação
híbrida (i ¹ j) ou do progenitor (i = j); m
= efeito médio de todos os tratamentos;
gi = efeito da CGC do progenitor i, e
corresponde ao desvio de seu desempenho médio em combinações híbridas; gj
= efeito da CGC do progenitor j; sij =
efeito da CEC para os cruzamentos entre os progenitores i e j, sendo sij = sji; e
eij = erro experimental médio associado
às médias da tabela dialélica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Houve diferença significativa entre
os genótipos avaliados, permitindo a
decomposição dos efeitos de tratamentos em capacidade geral e específica de
combinação (CGC e CEC).
Para a CGC houve diferença significativa para os caracteres número e peso total
de vagens, comprimento e diâmetro das
vagens, número de dias para o início e fim
do florescimento e altura das plantas. Não
foi detectada diferença na CGC para o caráter teor de fibra das vagens (Tabela 1).
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Tabela 2. Estimativas dos efeitos da Capacidade Específica de Combinação para oito caracteres avaliados em cultivares e híbridos F1 de
feijão-de-vagem (Phaseolus vulgaris L.). Itaguaí (RJ), PESAGRO-RIO, 1990.

C A RA C T ERES X/
N TV
P TV
CVA
DVA
N IF
N FF
FIB
ALT

1X2
1,527**
51,920**
0,627**
0,010**
- 0,213**
- 0,227**
- 0,167**
1,765**

1X3
- 2 0 , 2 4 0 **
- 96,513**
0,227**
0,011**
1,286**
1,307**
0,203**
- 0,652**

EF EIT O S ( S IJ )
1X4
2X3
3 4 , 1 2 7 **
- 1 4 , 2 0 7 **
77,553**
- 65,313**
- 0,363**
- 0,229**
0,013**
0,002**
0,686**
0,953**
0,573**
1,107**
0,070**
- 0,150**
- 0,969**
- 0,195**

2X4
- 3 2 , 4 4 0 **
- 224,447**
0,461**
0,035**
3,953**
3,173**
0,117**
- 1,652**

3X4
74,793**
530,120**
1,281**
- 0,055**
- 1,146**
- 1,293**
- 0,053**
2,351**

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste de Tukey.
x/ 1
NTV = Número total de vagens; 2 PTV = Peso total de vagens; 3 CVA = Comprimento da vagem; 4 DVA = Diâmetro da vagem; 5 NIF =
Número de dias para o início de florescimento; 6 NFF = Número de dias para o fim do florescimento; 7 FIB = Teor de fibra da vagem; 8 ALT
= Altura das plantas.
(1) Alessa, (2) Andra, (3) Cota, (4) Cascade

Significância para CGC indica que
efeitos gênicos aditivos estão envolvidos no controle genético da característica. Os efeitos gênicos aditivos são fixados ao longo de sucessivas gerações,
sendo importantes sobretudo para espécies autógamas como o feijão-de-vagem, nas quais o uso de híbridos não é
economicamente viável. A existência de
efeitos gênicos aditivos para todos os
caracteres avaliados permite supor a
possibilidade de se obter novas cultivares derivadas de populações segregantes
a partir de cruzamentos com os progenitores testados.
Estimativas correspondendo a altos
valores de gi, positivos ou negativos,
indicam progenitores muito superiores
ou inferiores aos demais progenitores do
dialelo em relação à média dos cruzamentos. Os valores de CGC são indicadores da importância de genes de efeitos predominantemente aditivos e progenitores que apresentem as maiores
CGC devem ser potencialmente superiores e podem ser incluídos em programas de melhoramento visando seleção
de novas linhagens puras em gerações
avançadas (Ramalho et al., 1993).
Pelos valores de gi obtidos para produção em número e peso de vagens,
‘Cota’ foi identificada como o melhor
progenitor, seguida da cultivar Cascade.
Para o feijão-de-vagem, estudos sobre
o controle genético da produção de vagens têm revelado um controle
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poligênico. Em análise dialélica de
caracteres de importância em vagens,
resultados apresentados por Dickson
(1967), mostraram que houve predomínio da ação aditiva para o número de
vagens por planta e número de sementes por planta.
Em termos de comprimento de vagem, as cultivares Andra e Cascade,
apresentaram valores negativos para
CGC, indicando que contribuíram para
reduzir o comprimento das vagens nos
cruzamentos em que participaram.
‘Alessa’ e ‘Cota’, por sua vez, contribuíram para aumentar o comprimento
das vagens. Para o comprimento da vagem, o trabalho de Dickson (1967) mostrou que houve significância apenas para
o efeito aditivo.
Para o diâmetro das vagens, ‘Alessa’
e ‘Cota’, ambas apresentando vagens do
tipo chata, obtiveram valores negativos
de gi, demonstrando que atuaram reduzindo o diâmetro nos cruzamentos em
que estiveram envolvidas. ‘Andra’ e
‘Cascade’, que produzem vagens do tipo
redondo, ao contrário, atuaram no sentido de aumentar o diâmetro das vagens.
Com relação ao ciclo de cultivo,
‘Alessa’ e ‘Cota’ influenciaram nos cruzamentos diminuindo o número de dias
para o início e o fim do florescimento,
enquanto ‘Andra’ contribuiu aumentando tanto o número de dias para o início
quanto para o fim do florescimento. A
cultivar Cascade apresentou comporta-

mento diferenciado para as duas características, diminuindo o número de dias
para o início do florescimento, porém,
retardando o fim do mesmo.
Apenas a cultivar Cota apresentou
valores positivos para gi, indicando que
foi a única que contribuiu para aumentar a altura das plantas.
Deve-se ressaltar que as estimativas
gi são válidas apenas para o conjunto de
progenitores testados nesse estudo
(Vencovsky & Barriga, 1992).
Os efeitos de capacidade específica
de combinação (sij) foram significativos
para todos os caracteres avaliados (Tabela 2). Os efeitos da CEC (sij) são
medidas dos efeitos gênicos nãoaditivos e dependem de genes que mostrem efeitos de dominância e/ou
epistasia (Cruz & Regazzi, 1994). Para
sij, valores de pequena magnitude são
indicadores de que os híbridos F1 entre
os parentais em questão, apresentaram
comportamento esperado com base na
CGC dos progenitores. Por outro lado,
altos valores absolutos de sij indicam que
o desempenho de um híbrido em particular é melhor ou pior em relação ao
esperado com base na CGC dos progenitores.
Valores de s ij negativos foram
registrados para as combinações
‘Alessa’ x ‘Cota’, ‘Andra’ x ‘Cota’ e
‘Andra’ x ‘Cascade’ em termos de produção de número e peso de vagens. As
demais combinações obtiveram valores
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.
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positivos para sij, com o híbrido ‘Cota’
x ‘Cascade’ apresentando os maiores
valores.
Considerando todos os caracteres, a
combinação ‘Cota’ x ‘Cascade’ foi a que
apresentou resultados mais promissores.
Em termos de produção, destacou-se
também a combinação ‘Alessa’ x
‘Cascade’ (Tabela 2).
A obtenção de gerações avançadas
a partir dos híbridos promissores permitirá a continuidade dos estudos genéticos dos caracteres aqui apresentados,
bem como a seleção de progênies superiores que poderão resultar em novas
cultivares rasteiras de feijão-de-vagem.
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RESUMO

ABSTRACT

A caracterização de alguns atributos físicos e químicos de frutos
de tomate da cv. Santa Clara, um mutante de fruto amarelo, e o híbrido F1 obtido do cruzamento entre eles, foi feita com base nos teores de
β-caroteno, licopeno, vitamina C, pH, matéria fresca, matéria seca,
diâmetro do fruto, diâmetro do pericarpo, acidez e sólidos solúveis
totais dos tecidos loculares e do pericarpo. Os frutos maduros amarelos apresentaram teores reduzidos de β-caroteno, licopeno e vitamina
C, enquanto o híbrido apresentou teores semelhantes ao genótipo normal. Tanto o fruto mutante quanto o F1 apresentaram teor de pH menor que o do fruto normal. Não houve diferença significativa quanto a
matéria fresca e seca totais, diâmetro do fruto e do pericarpo e acidez.
Os teores de sólidos solúveis totais do pericarpo foram inferiores nos
frutos do mutante amarelo e F1, em relação ao genótipo normal, enquanto os teores de sólidos solúveis totais da massa locular não diferiram, estatisticamente, entre os genótipos.

Quality of tomato red fruit, cv. Santa Clara, its yellow mutant
and respective F1 hybrid.
The determination of some physical and chemical attributes of
red fruits from tomato cv. Santa Clara, a yellow mutant and the F1
hybrid, were based on b-carotene, lycopene, vitamin C, pH, fresh
and dry weight matter, pericarp and fruit diameter, titrateable acidity
and total soluble solids. Ripe fruits of the yellow mutant showed
reduced levels of β-carotene, lycopene and vitamin C, while fruits
of the F1 hybrid showed levels of carotenoid pigments and vitamin
C similar to the red fruit. Both mutant and F1 ripe fruits showed
lower pH levels than the red parentals. Total fresh fruit and dry weight
matter, pericarp and fruit diameter, and acidity were similar in the
three genotypes studied. The total soluble-solids content of the
pericarp was lower in the mutant and F 1 fruits, whereas their
concentration in the locule tissues was similar in all genotypes.

Palavras-chave: Lycopersicon esculentum, β-caroteno, licopeno,
sólidos solúveis.

Keywords: Lycopersicon esculentum,β-carotene, lycopene,
soluble solids.

(Aceito para publicação em 22 de março de 1999)

A

cultura do tomate constitui-se na
olerícola de maior importância
econômica, tanto no comércio internacional quanto nacional. Num levantamento, a FAO (1995) estimou que a produção mundial de frutos situa-se em torno de 67 milhões de toneladas por ano,
sendo 60-65% da produção processada
pela indústria alimentícia.
A demanda de aceitação do tomate
fresco baseia-se no teores de sólidos
solúveis, aroma, sabor e nas características como cor, forma, firmeza, tamanho do fruto e formato (Hobson &
Grierson, 1993). Esses critérios são dependentes, primeiramente da composição química do fruto, como teores e
composição de açúcares solúveis e ácidos orgânicos, pH e conteúdo de vitaminas (Dalal et al., 1965). Padrões de
qualidade para polpa e pasta de tomate
são definidos em termos de conteúdo de
sólidos solúveis, composta por açúcares livres e ácidos orgânicos que são
determinantes do sabor desse fruto
(Tigchelaar, 1986).
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Neste século, o tomate cultivado
(Lycopersicon esculentum) foi submetido a intenso melhoramento genético,
o que resultou na obtenção de variedades mais produtivas, com melhor qualidade de frutos e plantas com maior resistência a fatores adversos do meio
(Stevens & Rick, 1986). Contudo, em
anos mais recentes, a introdução de variabilidade genética, em tomate cultivado, tem sido realizada pelo cruzamento
com mutantes naturais, por variações
somaclonais identificadas em cultura de
calos e pela engenharia genética (Evans
et al.,1984; Gray et al., 1992). Mutantes
que interferem com a cor do fruto como
“beta carotene”, “delta”, “greenripe”,
“yellow flesh”, “apricot” e
“tangerine”, apresentam frutos com
diferentes níveis de carotenóides, quando maduros, resultando em grande diversidade de cores no fruto amadurecido (verde, amarelo, laranja, rosa e vermelho) (Jenkins & Mackinney, 1955;
Rick & Butler, 1956). O estudo da herança dos carotenóides de linhagens
amarela e tangerine mostra que os

mutantes diferem da linhagem vermelha por um único gene recessivo
(Jenkins & Mackinney, 1955). O mesmo fato foi observado por Rêgo et al.
(1999) entre a cv. Santa Clara de fruto
vermelho e o mutante amarelo. A variação genética na cor dos frutos de tomate cultivado depende basicamente de
dois genes não-alélicos: R_T_, vermelho; rrT_, amarelo; R_tt, tangerine. No
caso de homozigose recessiva, para o
gene R, o nível de licopeno é reduzido
em 95%, em relação ao genótipo normal (Rick & Butler, 1956).
O pH, em tomates, varia com a cultivar, sendo que pH menor que 4,3 diminui riscos de germinação de esporos
de Clostridium botulinum em produtos
processados, e danos por Bacillus
coagulans em tomates destinados ao
processamento (Wolf et al., 1979).
Os níveis de vitamina C produzidos
pelo gênero Lycopersicon variam entre
10-120 mg.100 g MF-1, enquanto níveis
de β-caroteno (pró-vitamina A), superior
a 0,3 mg.g MF-1, sendo uma cultura
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.
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promissora para atender às necessidades diárias de consumo por pessoa
(Rock et al., 1992; Wills et al., 1998).
Genes que aumentam o conteúdo de
carotenóides podem aumentar a atividade da pró-vitamina A, como por exemplo, o gene “high pigment” (hp). Esse
gene oferece, também, oportunidade de
aumentar os níveis de vitamina C no
tomate cultivado (Tigchelaar, 1986).
Na região produtora de hortaliças de
Viçosa, em 1994, identificou-se uma
planta de tomate, entre mais de 20.000
da cv. Santa Clara, cujos frutos apresentavam coloração amarela, quando maduros. Por conseguinte, desenvolveu-se
este trabalho que teve como objetivo
caracterizar os genótipos normal da cv.
Santa Clara, mutante amarelo e sua geração F1, com base em características
físicas e químicas do fruto.

MATERIAL E MÉTODOS
Plantas da cv. Santa Clara, dos
genótipos normal e mutante amarelo,
foram cultivadas em vaso, em casa de
vegetação, para obtenção de sementes
da geração F1, resultantes do cruzamento
recíproco entre as cultivares Santa Clara normal e seu mutante amarelo. Cada
vaso continha uma planta com uma haste, que recebeu adubação e tratos culturais normais à cultura.
Com o objetivo de caracterizar as
plantas, por meio de análise nutricional
de frutos, foi estabelecido um experimento de campo, utilizando-se o delineamento experimental blocos casualizados, com
três tratamentos (genótipos normal,
mutante e híbrido F1) em quatro repetições. Cada parcela foi constituída por 10
plantas úteis e a amostra de cada repetição foi composta de dois frutos maduros
(63 dias após a antese), por parcela,
totalizando oito frutos. A adubação e os
tratos culturais foram realizados segundo os padrões para a cultura. Os resultados obtidos foram submetidos à análise
de variância e as médias dos tratamentos
comparadas pelo teste de Duncan, em 5%
de probabilidade. Para as análises estatísticas, usou-se o programa SAEG, desenvolvido pela Universidade Federal de
Viçosa.
Na análise de licopeno e de βcaroteno, cerca de 20 g de pericarpo de
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.

Tabela 1. Teores médios de β-caroteno e licopeno em frutos1 de tomates maduros da cv.
Santa Clara, mutante amarelo e F1. Viçosa, UFV, 1996.

G e n ó t ip o s
N orm a l
Muta nte
F1

Te o r ( m g g M F 1)
L ic o p e n o
β - C a ro te n o
3,9 a
105,7 a
0,9 b
0,7 b
2,5 a b
81,7 a

As médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste Duncan, em
5% de probabilidade.
1
Frutos colhidos com 63 dias após a antese.

cada fruto foram homogeneizados em
20 mL de acetona e 60 mL de hexano
(65oC), em homogeinizador de tecidos
Turrax. O homogeneizado foi filtrado
em papel de filtro e levado a um funil
de separação, sendo então lavado
seqüencialmente com 20 mL das seguintes soluções: 90% de metanol, 20% de
KOH, 90% de metanol e, finalmente,
água, por 30 min, para cada lavagem. A
fase inferior do extrato foi descartada e
a solução contendo hexano foi analisada em espectrofotômetro, Hitachi
U2000, nos comprimentos de 487,5 nm
e 502 nm, onde se determinavam
carotenóides totais e licopeno, respectivamente (Zscheile & Porter, 1947).
O pH e o teor de vitamina C foram
analisados em cerca de 10 g de tecido
(pericarpo e tecido locular), adicionandose 100 mL de água destilada que foram
homogeneizados em homogeinizador de
tecidos Turrax. O homogeneizado foi levado a um potenciômetro para determinação do pH. Após a determinação do pH,
adicionou-se ao homogeneizado 10 mL
de ácido sulfúrico a 20%, 1 mL de iodeto
de potássio a 10%, e 1mL de solução de
amido a 1%, e titulou-se com iodato de
potássio 0,01 N, de acordo com método
descrito pelo Instituto Adolfo Lutz (1985).
Frutos maduros provenientes dos
três primeiros cachos foram pesados e
cada fruto foi cortado na região equatorial e retiradas duas medidas referentes
ao diâmetro do fruto e quatro relacionadas ao pericarpo, com o auxílio de um
paquímetro. Após, os frutos foram secados em estufa de ventilação forçada,
a 65oC, até a obtenção de peso constante para estimativa de matéria seca total.
Para análise de sólidos solúveis totais, cerca de 10 g de cada tecido,
pericarpo ou do tecido locular, foram

macerados em almofariz com auxílio de
um pistilo. Retiraram-se 50 mL do
macerado, que foi levado a um
refratômetro do tipo Abbé. Para a determinação da acidez titulável, cerca de
10 g de polpa ou pericarpo foram
macerados em homogeneizador Turrax
com 100 mL de água destilada. Ao
homogeneizado foram acrescentadas
três gotas de fenoftaleína a 1% e procedeu-se à titulação com 0,1 N de NaOH.
Os resultados foram expressos em porcentagem de ácido cítrico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Houve diferenças significativas, entre genótipos, quanto aos caracteres βcaroteno e licopeno, em 5% de probabilidade (Tabela 1). Tanto β-caroteno
quanto licopeno estão presentes em
quantidades mínimas nos tomates
mutantes, enquanto os frutos híbridos
possuem teores de β-caroteno semelhantes aos normais e do mutante amarelo, e
concentração de licopeno similar ao tomate normal (Tabela 1). O teor de βcaroteno do fruto híbrido não diferiu
estatisticamente dos pais, o que indica
uma interação, do tipo dominância parcial, entre os alelos que controlam o
conteúdo desse pigmento. Dados semelhantes foram encontrados por Lincoln
& Porter (1950), trabalhando com espécies de tomate com fruto laranja e
vermelho. Os autores concluíram que a
herança do teor de β-caroteno é
monogênica (gene B) com dominância
parcial, nessas espécies.
Os frutos normais e seus híbridos F1
não diferiram, estatisticamente, em relação ao teor de licopeno (Tabela 1). O
tomate amarelo apresentou redução nos
teores de β-caroteno e licopeno, de 77,0
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Tabela 2. Teores médios de vitamina C e pH em frutos1 de tomates maduros do cv. Santa
Clara, mutante amarelo e F1. Viçosa, UFV, 1996.

G e n ó t ip o s
N orm al
Mutante
F1

V it a m in a C ( m g 1 0 0 g M F - 1 )
6,7 ab
4,5 b
7,8 a

pH
4,4 a
4,3 b
4,3 b

As médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Duncan, em
5% de probabilidade.
1
Frutos colhidos com 63 dias após a antese.
Tabela 3. Totais de sólidos solúveis do tecido locular (TSSTL) e do pericarpo (TSSPE),
acidez do tecido locular (ATL) e do pericarpo (APE), matéria fresca (MF) e seca (MS),
diâmetro (DIAF) e do pericarpo (DIAPE) em frutos1 de tomate da cv. Santa Clara normal,
mutante amarelo e seus híbridos F1. Viçosa, UFV, 1996.

C a ra c te rís tic a s
TSSTL (% )
TSSPE (% )
ATL (% )
APE (% )
MF (g )
MS (% )
DIAF (m m )
DIAPE (m m )

N o rm a l
4,15 a
4,00 a
0,34 a
0,25 a
190,37 a
6,27 a
66,50 a
6,38 a

M u ta n te
3,97 a
3,81 b
0,33 a
0,21 a
203,79 a
6,19 a
67,20 a
6,03 a

F1
3,75
3,83
0,30
0,22
202,21
6,17
65,50
6,13

a
b
a
a
a
a
a
a

As médias seguidas de mesma letra na linha não diferem entre si pelo teste Duncan, em 5%
de probabilidade.
1
Frutos colhidos com 63 dias após a antese.

e 99,3%, respectivamente, em relação
aos teores encontrados nos frutos da
cultivar normal. Esses dados diferem
dos obtidos por (Jenkins & MacKinney,
1955), que concluíram que o gene r em
homozigose reduzia os níveis de
licopeno do fruto para 5%, em relação
ao genótipo RR.
O licopeno é o pigmento vermelho
dos tomates maduros, enquanto que no
mutante amarelo, em razão de um bloqueio genético no processo de
maturação, não há a formação desse pigmento.
No
entanto,
ocorre
complementação gênica quando se obtêm os híbridos F1, entre as plantas normal e mutante, sendo restaurada a síntese de licopeno (Tabela 1).
Houve diferença significativa, entre
os genótipos, para as características vitamina C e pH, em 5% de probabilidade (Tabela 2). Os frutos mutantes apresentaram redução nos teores de vitamina C de 32,8%, em relação aos do
genótipo normal, enquanto que para o
híbrido não houve diferença estatística
em relação ao fruto normal (Tabela 2).
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Os valores de pH, tanto do mutante
quanto do F1, apresentaram redução de
cerca de 3%, quando comparados com
frutos do genótipo normal (Tabela 2).
Os dados de pH, encontrados neste trabalho, são semelhantes aos obtidos por
Wolf et al. (1979), trabalhando com variedades de tomate de fruto amarelo.
Conforme Rice & Pederson (1954), o
pH ideal de produtos processados deve
ser menor ou igual a 4,3, para diminuir
riscos de danos causados por Bacillus
coagulans. Partindo deste pressuposto,
o mutante amarelo pode ser usado em
programas de melhoramento que visem
diminuir o pH dos frutos destinados ao
processamento, uma vez que o híbrido
tem o mesmo pH do mutante, além de
apresentar coloração vermelha, desejável em tomates destinados tanto para
consumo a fresco como para
processamento.
Os teores de sólidos solúveis totais
do pericarpo foram menores no mutante
e F1, em relação ao genótipo normal
(Tabela 3). O menor teor de sólidos solúveis é uma característica indesejável,

para fins de melhoramento de produtos
processados, porém não houve diferença significativa, entre os genótipos quanto ao teor de sólidos solúveis totais do
tecido locular (Tabela 3). Também, não
houve diferença significativa, em 5% de
probabilidade quanto à acidez do tecido locular e pericarpo, matéria fresca e
seca do fruto e diâmetro do fruto e do
pericarpo (Tabela 3). As semelhanças
entre os genótipos quanto a estas características permite a recuperação do
genótipo recorrente em menor espaço de
tempo. Segundo Allard (1971), o melhoramento genético por mutação parece ser especialmente útil na troca de
características que têm uma herança
simples, enquanto o melhoramento por
hibridação pode levar ao rompimento de
uma combinação gênica superior.
Em outros mutantes como o hp, ogc e
dg, que aumentam a quantidade de vitamina A e C, as plantas são menos vigorosas que as plantas normais (Wann &
Jourdain, 1985). Também os mutantes
Nor e rin, apesar de produzirem frutos
com maior retenção da firmeza, possuem
menor teor de β-caroteno (Sink et al.,
1974) e de ácido ascórbico (Gonzalez &
Brecht, 1978) e muitos de seus híbridos
não atendem às exigências organolépticas
para mesa (Zambon, 1984). Em ensaios
de campo, as plantas do mutante de frutos amarelos apresentaram o mesmo vigor das plantas normais, inclusive nos
primeiros estágios de desenvolvimento
(dados não apresentados).
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Qualidade de híbridos de melão amarelo em diferentes densidades de
plantio.
Leilson C. Grangeiro; Josué F. Pedrosa; Francisco B. Neto; Maria Z. de Negreiros.
ESAM - Depto. de Fitotecnia, C. Postal 137, 59.625-900 Mossoró - RN.

RESUMO

ABSTRACT

Objetivou-se avaliar neste trabalho a qualidade de frutos em híbridos de melão amarelo. O experimento foi conduzido na Fazenda
Santa Júlia Agro Comercial Exportadora de Frutas Tropicais Ltda,
em Mossoró, no período de outubro a dezembro de 1996. O delineamento experimental foi blocos casualizados em esquema fatorial 3 x
4, com quatro repetições, sendo o primeiro fator, os híbridos (Gold
Mine, AF 646 e XPH 13096) e o segundo a densidade de plantio
(10.000, 20.000, 30.000 e 40.000 plantas/ha). As características avaliadas foram textura, sólidos solúveis totais, acidez total titulável, açúcares totais e relação de formato do fruto. A densidade de plantio teve
influência significativa na relação de formato. O híbrido AF 646 apresentou maiores teores de sólidos solúveis totais (10,33%) e açúcares
totais (8,45%), o ‘Gold Mine’ foi melhor na textura (40,50 N) e relação de formato e o ‘XPH 13096’ apresentou maior acidez total titulável
(14,38 mg/100 ml suco). No geral, os três híbridos apresentaram frutos de formato oblongo e à medida que aumentou a densidade de plantio, houve tendência de arredondamento dos mesmos.

Quality of yellow melon hybrids in different plant densities.
The aim of this work was to evaluate the fruit quality of yellow
melon hybrids. The experiment was carried out at the Fazenda Santa Júlia Agro Comercial Exportadora de Frutas Tropicais Ltda in
Mossoró, Brazil. The experimental design was a randomised complete block with four replicates, in a 3 x 4 factorial scheme, with the
following factors: hybrids (Gold Mine, AF 646 e XPH 13096) and
plant density (10,000; 20,000; 30,000 and 40,000 plants/ha).
Firmness, total soluble solids, total titratable acidity, total sugars and
shape ratio were evaluated. Shape ratio was affected by plant density.
The hybrid AF 646 had highest total soluble solids (10.33%) and
total sugars (8.45%). Gold Mine presented the best firmness (40.50
N) and shape ratio. Hybrid XPH 13096 had the highest total titratable
acidity (14.38 mg/100 ml suco). In general, the three hybrids had
oblong fruits. Fruits tended to become rounded with increasing plant
density.

Palavras-chave: Cucumis melo L., população, sólidos solúveis totais.

Keywords: Cucumis melo L., population, total soluble solids.
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Q

ualidade é definida como o conjunto de características que diferenciam
componentes individuais de um produto e que têm significância na determinação do grau de aceitação pelo consumidor. Em frutos e hortaliças, alguns
atributos de qualidade como aparência,
sabor, odor, textura, valor nutritivo e
sólidos solúveis totais, devem ser considerados de forma conjunta, pois individualmente são pouco representativos
da qualidade do produto comercializável
(Chitarra & Chitarra, 1990).
Para avaliar a qualidade do melão, o
teor de sólidos solúveis totais (SST) é o
fator que tem sido mais estudado e é definido como a porcentagem de sólidos
solúveis no suco, extraído da polpa, sendo em alguns casos não considerado um
bom parâmetro (Menezes, 1996). Outras
características utilizadas para avaliar a
qualidade do melão, são: aroma, sabor,
doçura (Aulenbach & Worthington,
1974; Cohen & Hicks, 1986), firmeza,
cor, compostos voláteis (Yamaguchi et
al., 1977) e o conteúdo de ácido ascórbico
(Dhiman et al., 1995).
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A qualidade final do produto está relacionada, direta e indiretamente, com
numerosos fatores intrínsecos e
extrínsecos, que atuam sobre todas as
fases de crescimento e desenvolvimento
da cultura. As características de qualidade do fruto representam o resultado das
influências desses fatores ao longo do
processo produtivo (Pantástico, 1975).
Os fatores mais estudados e que
comprovadamente têm mostrado
influência na qualidade dos frutos são:
método e densidade de plantio (Bhella,
1985; Mendlinger, 1994; Robinson &
Decker-Walteres ,1997), tipo de solo e
clima (Costa, 1987; Hartz, 1997), propriedades físicas do solo (Davis Junior
& Scheers, 1971), prática e manejo de
irrigação e adubação (Mendlinger &
Fossen, 1993; Meiri et al., 1995; Hartz,
1997 ), maturação do fruto (Wyllie et
al., 1996) e aspecto fitossanitário (Latin
et al., 1994). Entretanto, a densidade de
plantio tem sido alvo de pesquisas pelo
fato de que, até pouco tempo, imaginava-se que a modificação da população

de plantas só afetava a produtividade das
culturas. Mas, tem-se mostrado que a
densidade de plantio adequada tem proporcionado, além do aumento do rendimento, melhorias na qualidade e na tolerância do produto às condições póscolheita de manuseio e armazenamento
(Chitarra & Chitarra, 1990).
Robinson & Decker-Walteres (1997)
relataram que a determinação da densidade de plantio adequada em melão é
muito importante. Quando a densidade
é muito baixa, a quantidade de frutos
comercializáveis é reduzida, principalmente pelo aumento do número de frutos queimados pelo sol, já nas populações muito elevadas, pode haver (Gill
& Ali, 1960; Davis & Meinert, 1965;
Zahara, 1972; Paris et al., 1988; Rêgo
& Leal, 1994; Mendlinger, 1994;
Robinson & Decker-Walteres, 1997) ou
não (Costa et al., 1996) redução da qualidade dos frutos pela diminuição dos
sólidos solúveis totais. Dentre as prováveis causas da diminuição dos sólidos solúveis totais estão relacionadas a
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.
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diminuição da área foliar por planta e a
relação número de folhas e frutos. Isto
porque as folhas representam a principal fonte de assimilados para os frutos.
Neste caso, as altas densidades reduzem
a área foliar e a relação número de folhas/frutos, ocasionando uma diminuição na elaboração e translocação de
fotoassimilados. Quando o número de
folhas por fruto é pequena, observa-se
um decréscimo no teor de açúcares.
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade de frutos de
híbridos de melão amarelo, conduzidos
em quatro densidades de plantio.

MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido na
Fazenda Santa Júlia Agro Comercial
Exportadora de Frutas Tropicais Ltda.,
em Mossoró, em solo do tipo Podzólico
Vermelho-Amarelo Eutrófico, textura
arenosa. As análises químicas, feitas em
amostras retiradas da área experimental, revelaram os seguintes resultados:
pH (água 1:2,5) = 5,2; Ca = 1,0 cmol/
kg; Mg = 0,2 cmol/kg; K = 0,28 cmol/
kg; Al = 0,10 cmol/kg e P = 28 mg/kg.
O preparo do solo constou de uma
aração e duas gradagens, seguidas do
sulcamento em linhas, espaçadas de dois
metros com profundidade de aproximadamente 0,2 m, onde foi realizada a adubação de base, com 10 t/ha de esterco
bovino curtido, 500 kg/ha de 6-24-12,
150 kg/ha de superfosfato simples e 100
kg/ha de calcário dolomítico.
O plantio foi realizado no dia 10 de
outubro de 1996, sendo que após a germinação o estande foi completado com
mudas produzidas em bandejas.
As adubações de cobertura foram
realizadas via água de irrigação, com
aplicação diária de 2,91 kg de N/ha e
4,9 kg de K2O/ha, na concentração de
228 g/l, da germinação até os 45 e 60
dias após esta, respectivamente. As fontes de nitrogênio utilizadas foram uréia
e nitrato de amônio e a de potássio foi o
cloreto de potássio. Após cada adubação, injetou-se no sistema de irrigação
1,5 l/ha de ácido fosfórico, com o objetivo de limpar a tubulação, evitar a obstrução dos gotejadores, tendo fornecido
adicionalmente 72 kg/ha de P2O5. As
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.

adubações foram complementadas com
aplicações foliares semanais, até aos 60
dias após a germinação, com 3 l/ha da
formulação comercial líquida, contendo
8% de cálcio e 2% de boro e, 2,5 l/ha da
formulação comercial líquida, contendo
14% de N; 4% de P2O5; 6% de K2O; 0,8%
de S; 1,5% de Mg; 2% de Zn; 1,5% de
Mn; 0,1% de B e 0,05% de Mo.
O controle fitossanitário foi realizado preventivamente e os demais tratos
culturais de acordo com as necessidades da cultura.
O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados completos, em esquema fatorial 3 x 4, com
quatro repetições, sendo que o primeiro
fator refere-se aos híbridos (Gold Mine,
AF 646 e XPH 13096) e o segundo, às
densidades de plantio (1, 2, 3 e 4 plantas/gotejador, correspondendo às populações de 10.000, 20.000, 30.000 e
40.000 plantas/ha). Cada parcela era
composta por uma fileira de cinco
metros de comprimento, contendo dez
gotejadores, com distanciamento de 2,0
m x 0,5 m, sendo que os das extremidades eram considerados como bordadura,
ficando com uma área útil de 8 m2. Entre os blocos foi deixada uma fileira
como bordadura.
As colheitas foram realizadas aos 62,
69 e 76 dias após a semeadura, sendo a
primeira no dia 2 de dezembro de 1996.
O critério para colheita adotado foi a
coloração do fruto, ou seja, quando os
mesmos apresentavam-se amarelos. As
características avaliadas foram:
Textura: o fruto foi dividido longitudinalmente em quatro partes, sendo
que em cada uma delas procedeu-se a
uma leitura (em regiões diferentes) com
penetrômetro com pluger de 8 mm de
diâmetro. Os resultados foram expressos em Newton (N).
Sólidos solúveis totais (SST): os
teores de sólidos solúveis totais foram
determinados com refratômetro digital,
com compensação de temperatura automática, em uma fatia do fruto, cortada longitudinalmente, seguida da
homogeneização da polpa em um liqüidificador industrial. Os resultados foram
expressos em percentagem.
Açúcares totais: determinados pelo
método da antrona (Disches, 1962), en-

tre 24 e 36 horas após a colheita do fruto. Partiu-se de uma alíquota de 5 ml de
suco da polpa, diluída para 100 ml de
água, de onde foi tomado 0,5 ml e novamente diluída para 100 ml, com posterior uso de 1 ml da diluição para o
doseamento e determinação em
espectrofotômetro.
Acidez total titulável (ATT): determinada utilizando-se uma alíquota de 10
ml do suco da polpa, à qual adicionaram-se 40 ml de água destilada e três
gotas de fenolftaleína a 1%. A seguir foi
realizada a titulação até o ponto de viragem com solução NaOH (0,1 N), previamente padronizada.
Relação de formato (RF): obtida
pelo cálculo da relação entre o diâmetro longitudinal e o diâmetro transversal do fruto e classificados segundo
Lopes (1982): RF = 1,0 = frutos esféricos; 1,1 < RF < 1,7 = frutos oblongos;
RF > 1,7 = frutos cilíndricos .
As análises de variância foram realizadas através do “software” SPSS/PC
(Norusis, 1990), sendo utilizado o Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade para comparação das médias (Gomes, 1987). Para a análise de regressão,
utilizou-se o “software” Table Curve
(Jandel Scientific, 1991).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Verificou-se efeito significativo da
densidade de plantio, apenas para a relação de formato dos frutos. Para as demais características, com exceção dos
açúcares totais, houve diferença entre os
híbridos.
O híbrido Gold Mine foi o que apresentou maior valor de textura (Tabela 1).
Sob o ponto de vista de manuseio póscolheita, a firmeza é essencial, em razão
de frutos com maior firmeza serem mais
resistentes às injúrias mecânicas, a que
os mesmos estão sujeitos durante o
transporte e comercialização. É também
um atributo de qualidade importante,
pois está associado com textura/aroma,
uma vez que a liberação de compostos
presentes no produto que são perceptíveis pelo paladar, estão também relacionados com a estrutura do tecido
(Chitarra & Chitarra, 1990). As diferenças entre cultivares e/ou híbridos são
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Tabela 1. Valores médios para Textura (N), Sólidos solúveis totais (%), Açúcares totais (g/
100ml de suco), Acidez total titulável (mg/100ml de suco) e Relação de formato (RF) nos
frutos dos híbridos Gold Mine, AF 646 e XPH 13096. Mossoró - RN, ESAM, 1996.

H íb r i d o s

Te xtu ra
(N )

S ó lid o s
s o lú ve is
to ta l ( % )

Gold Mi ne
AF 646
X PH 1 3 0 9 6
CV (% )

40,50 a 1
31,02 c
35,84 b
7,87

9,64 b
10,33 a
10,04 a b
6,93

A ç ú c a r e s A c id e z t o t a l
To ta is
titu lá ve l
( g /1 0 0 m l ( m g /1 0 0 m l
su co)
su co)
7,99
12,94 b
8,45
13,14 b
8,00
14,38 a
8,32
6,58

RF
1,29 a
1,10 b
1,21 b
2,30

1
/ Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si (p< 0,05) pelo teste de
Tukey.

Figura 1. Relação de formato de frutos de melão em função das densidades de plantio.
Mossoró - RN, ESAM, 1996.

comuns, pois trata-se de materiais genéticos diferentes. A metodologia utilizada nas avaliações pode proporcionar
também diferenças nos resultados, mesmo que seja realizada com os mesmos
genótipos. Entretanto, é importante, para
esse tipo de avaliação, observar o diâmetro da ponta do penetrômetro, se a
casca foi removida ou não, a posição e
o local no fruto em que foram feitas as
determinações (Kader, 1978).
Os híbridos AF 646 e XPH 13096
apresentaram maiores valores no teor
de solídos solúveis totais (Tabela 1).
Esses resultados foram superiores aos
encontrados por Silva (1993), para os
melões ‘Duna’ e ‘Gold Mine’, e por
Ermland Júnior (1986), para
‘Valenciano Amarelo’, estando dentro
do padrão aceito para comercialização,
112

tanto no mercado externo como interno (acima de 9%). Os sólidos solúveis
totais é um parâmetro muito importante, pois, juntamente com a coloração
do fruto, é utilizado como indicador do
ponto de colheita. Além disso é o principal critério utilizado no estabelecimento de padrões de qualidade nas regulamentações de mercado.
Para os açúcares totais, não se constatou efeito significativo dos fatores
(Tabela 1). É um importante fator na
apreciação da associação textura/aroma
(flavor) do melão. Conforme Whiting
(1970), a variação no conteúdo de açúcar, em um mesmo tipo de fruto, pode
ser atribuída à influência exercida pelos fatores genéticos e edafoclimáticos
durante o desenvolvimento dos mesmos.
Os teores de açúcares totais representa-

ram em média 81,60% do conteúdo de
SST. Chitarra & Chitarra (1990) relatam que esta é, na maioria das vezes, de
65 a 85%. Cohen & Hicks (1986), encontraram valores de 57, 52 e 59%, respectivamente, para as cultivares Gold
Star, Saticoy e Superstar.
Com relação a acidez total titulável,
o híbrido XPH 13096, foi o que apresentou maior valor (Tabela 1). Esses
valores assemelham-se aqueles obtidos
por Menezes et al., (1995) para o híbrido AF 646, por Hecktkeuer et al., (1995)
para a cultivar Valenciano Amarelo e
por Menezes (1996), em melão ‘Galia’.
Os níveis de acidez nos frutos, segundo
os autores, podem variar em função da
temperatura ambiente, umidade relativa e cultivares e/ou híbridos.
Para a relação de formato (RF), observou-se efeito significativo tanto para
densidade de plantio quanto para híbridos. Houve tendência dos frutos tornarem-se com formato redondo, à medida
que se aumentou a densidade de plantio
(Figura 1). Esses resultados concordam
com os encontrados por Davis &
Meinert (1965), que obtiveram frutos
com formato mais alongado à medida
que os espaçamentos entre plantas foram aumentados (densidade menores).
Pedrosa et al., (1991) não verificaram
efeito significativo da densidade de
plantio na relação de formato.
A relação de formato em melão é um
atributo de qualidade muito importante, principalmente quando se considera
a
embalagem,
transporte
e
comercialização. De acordo com Cunha
(1993), existem índices representativos
de formato mais adequados para cada
cultivar. Para a cv. Valenciano Amarelo, os mais aceitos estão em torno de 1,0
a 1,2, apresentando formato ligeiramente alongado. Para melões Cantaloupe,
são indicados, segundo Foster (1967),
índices próximos de 1,0 (formato esférico). Frutos com grandes dimensões, de
formato comprido, geralmente ocupam
mais espaços e torna-se mais difícil de
acondicioná-los nas embalagens. Neste
trabalho, os híbridos apresentaram formato oblongo, sendo que o ‘Gold Mine’
apresentou maior relação de formato
(Tabela 1), segundo classificação de
Lopes (1982).
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.
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Tendo em vista os resultados obtidos no presente trabalho, pode-se concluir que, os híbridos estudados apresentaram boa qualidade. Apesar da redução obtida na relação de formato dos
frutos com o aumento da densidade de
plantio, esta não pode ser considerada
significativa do ponto de vista de
comercialização, pois mesmo a menor
relação de formato, apresentada na densidade de 40.000 planta/ha, está dentro
dos padrões de comercialização.
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RESUMO

ABSTRACT

Analisou-se oito experimentos realizados em áreas irrigadas do
Submédio São Francisco, entre os anos de 1988 e 1993, com o objetivo de relacionar a resposta do tomateiro industrial (Lycopersicon
esculentum, Mill) à adubação fosfatada em solos com diferentes teores de fósforo disponível determinado pelos métodos Mehlich-1 ou
Bray-1. Nos solos com conteúdo de P disponível igual ou inferior a 2
mg.dm-3, os aumentos em produtividade, provocados pela adubação
foram, em média, de 190,8%, enquanto no solo com teor de P de 8
mg.dm-3, o aumento foi de apenas 21,7%. Porém, em solos com teor
de P igual ou superior a 14 mg dm-3, não foi verificada resposta do
tomateiro à adubação fosfatada. Para os dois experimentos onde foi
possível ajustar equações quadráticas, as produtividades máximas
econômicas de tomate (56,47 e 69,35 t.ha-1) foram obtidas com os
níveis de 143 e 182 kg.ha-1 de P2O5, respectivamente.

Phosphorus fertilisation on processing tomato in soils of the
Submédio S. Francisco River Valley.

Palavras-chave: Lycopersicon esculentum, irrigação, adubação,
fósforo no solo, fósforo residual.

Results of eight field experiments carried out in irrigated areas
of the Submédio São Francisco River Valley, Northeast Brazil, from
1988 to 1993, were statistically analysed to evaluate the response of
processing tomato (Lycopersicon esculentum, Mill) to phosphorus
fertiliser, in soils with different available phosphorus contents by
the methods of Mehlich - 1 or Bray - 1. The analysis showed that in
soils where available P content was equal to or lower than 2 mg.dm3
, the mean increment in tomato yield due to P fertilisation was
190.8%, while in soils where the P content was 8 mg/dm3, the
increment was only 21.7%. However, in soils with P content equal
or higher than 14 mg dm-3, there was no response of the tomato crop
to phosphorus fertilisation. In the two experiments where a quadratic
response was observed, the maximum economical yields of 56.47
and 69.35 ton. ha-1 of tomatoes were obtained with 143 and 182
kg.ha-1 of P2O5, respectively.
Keywords: Lycopersicon esculentum, irrigation, fertilisation, soil
phosphorus, residual phosphorus.

(Aceito para publicação em 19 de abril de 1999)

O

tomateiro industrial ou rasteiro
(Lycopersicon esculentum, Mill) é
uma das principais oleráceas cultivadas
com irrigação no Vale do Submédio São
Francisco, onde existem cinco
agroindústrias de processamento de tomate, instaladas nas cidades de
Petrolina, PE e Juazeiro, BA.
Na região, a agricultura é intensiva,
com dois ou mais ciclos de culturas temporárias por ano e os solos são deficientes em nitrogênio e fósforo (FAO,
1966). Resultados de experimentos
comprovam essa deficiência (Poultney,
1968; EMBRAPA, 1993). Para obter
produtividades elevadas, os agricultores
fazem adubações a cada ciclo de cultura, geralmente, sem disporem dos resultados da análise de solo. Arriscam-se,
assim, a ter despesas desnecessárias e a
provocar desequilíbrios de nutrientes no
solo, com aplicações sucessivas de do114

ses elevadas de fertilizantes, sem o conhecimento de seu efeito residual. Faria
et al. (1979) verificaram uma recuperação do fósforo aplicado em três ciclos de
cultura, de até 34,8% pelo extrator
Mehlich-1 em latossolo vermelho-amarelo, textura arenosa, dessa região.
Grubinger et al. (1993) observaram
resposta do tomateiro ao fósforo aplicado em sulco no pré-plantio, apenas em
solo com baixo teor de fósforo disponível (2 a 3 mg kg-1 de P), avaliado pelo
método Morgan, ou em solo não adubado com fósforo anteriormente ao plantio. Por sua vez, Baumgartner et al.
(1983) verificaram que o tomateiro respondeu à aplicação de fósforo em
latossólicos roxo com teores de P, extraído com H2SO4 0,05N variando entre
8 e 14 mg dm-3. Em trabalho realizado
no Submédio São Francisco em
latossolo vermelho amarelo, textura are-

nosa, foi verificado que o nível de P,
determinado pelo método Mehlich-1,
que correspondeu a 90% da produtividade máxima do tomateiro, foi de 15,7
mg.dm-1 (Faria et al., 1986). Com uma
nova metodologia empregada em
olericultura, baseada na resposta da cultura à adubação em relação à produtividade e qualidade dos frutos e à concentração do elemento na planta, comparada a resultados de literatura utilizando
os procedimentos tradicionais, as classes de P e K no solo quantificados pelo
método Mehlich-1 foram alteradas para
cima, ou seja, o que era classificado
como um nível muito baixo, passa para
um nível baixo, nível baixo, passa para
um nível médio, e assim por diante, resultando em recomendações menores de
adubação, sem, contudo, provocar prejuízo no rendimento das olerícolas
(Hanlon & Hochmuth, 1992).
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Sobulo et al. (1978) verificaram resposta do tomateiro em um solo com 2,5
mg dm-3 de P (Bray-1) até a dose de 120
kg.ha-1 de P2O5. Em um solo com 6,5
mg.dm-3 de P (Mehlich-1), no Estado de
Santa Catarina, a dose ótima de fósforo
para o tomateiro envarado foi de 259
kg.ha-1 de P2O5 (Silva Júnior & Vizzotto,
1990). No Estado de São Paulo, em um
solo com 1 mg de P.dm-3 (H2SO4 0,05N),
verificou-se que o tomateiro rasteiro
apresentou boas respostas até a dose de
300 kg ha-1 de P2O5 e atribuiu-se esse
comportamento ao baixo teor de fósforo disponível do solo e à alta taxa de
adsorção do nutriente (Barbosa, 1993).
Atualmente, no Submédio São Francisco, onde os solos têm baixa adsorção de
P (0,124 a 0,636 mg.g-1), segundo Pereira & Faria (1998), a adubação para o
tomateiro é indicada pela Comissão Estadual de Fertilidade do Solo (1989) da
Bahia, que recomenda doses de 40, 80,
120 e 160 kg.ha-1 de P2O5, conforme os
teores de P no solo determinado por
Mehlich-1, encontram-se entre 21 a 40,
11 a 20, 6 a 10 e 0 a 5 mg.dm-3, respectivamente.
Esse trabalho teve como objetivo,
avaliar a resposta do tomateiro rasteiro
às adubações fosfatadas e associá-la ao
teor de fósforo do solo em experimentos realizados no Vale do Submédio São
Francisco.

MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho compreendeu a análise
dos dados de teor de fósforo disponível
no solo, doses de fósforo usadas na adubação e produtividade do tomateiro rasteiro de oito experimentos realizados em
áreas irrigadas no Submédio São Francisco, com clima classificado como
BSwh’, Koepen. Dois dos experimentos foram desenvolvidos no Campo Experimental de Bebedouro, da Embrapa
Semi-Árido, em 1989 e 1989 (experimentos 1 e 2) e três em campo da empresa CICA (Companhia Industrial de
Conservas e Alimentos) do Nordeste,
em 1990, 1991 e 1992 (experimentos 3,
4 e 5), localizados em Petrolina, PE. Os
demais experimentos foram realizados
em Juazeiro, BA. Um deles em Campo
Experimental da CICA do Nordeste em
1988 (experimento 6), e dois em campo
da empresa FRUTIVALE (Fruticultura
do Vale São Francisco) em 1992 e 1993
(experimentos 7 e 8). Amostras de solo,
retiradas da camada de 0-20 cm de profundidade, anteriormente ao plantio,
foram analisadas quimicamente
(Embrapa, 1997). Os resultados obtidos
são apresentados na Tabela 1.
O delineamento do experimento 1
foi de blocos ao acaso em esquema
fatorial com três níveis de fósforo: 60,
120 e 180 kg.ha-1 de P2O5 (26,2; 52,4 e

78,5 kg ha-1 de P) e duas épocas de aplicação: todo no plantio e metade do P no
plantio e a outra metade trinta dias depois; e um tratamento adicional (sem P),
com três repetições. Para o experimento 2, foi de blocos ao acaso em esquema
fatorial com quatro níveis de fósforo: 60,
120, 180 e 240 kg.ha-1 de P2O5 (26,2;
52,4, 78,5 e 104,7 kg ha-1 de P) e sete
fontes de P: termofosfato goiazfértil
(19% de P2O5); rota não convencional
(13% de P2O5 e 3% de N); dapinho (20%
de P2O5, 18% de CaO, 9% de N e 38%
de SO 4 -2 ); fosfato parcialmente
acidulado (FPA) 0,5 (42% de P2O5); FAP
1,0 (44% de P2O5); superfosfato triplo
(48% de P2O5); superfosfato triplo +
gesso (32% CaO e 53% de SO4-2); e um
tratamento adicional (sem P), com quatro repetições. O dos experimentos 3 e
4 foi em blocos ao acaso com três repetições e seis tratamentos: 0, 40, 80, 120,
160 e 200 kg.ha-1 de P2O5 (0; 17,4; 34,9;
52,4; 69,8 e 87,3 kg ha-1 de P). O experimento 5 foi semelhante ao 1, sendo
porém, com quatro repetições. O delineamento do experimento 6 foi de blocos ao acaso com três repetições e cinco tratamentos: 0, 40, 80, 120 e 240 kg
ha-1 de P2O5 (0; 17,5; 34,9; 52,4 e 104,7
kg ha-1 de P). O experimento 7 foi semelhante ao 5. O delineamento do experimento 8 foi de blocos ao acaso em
esquema fatorial de quatro níveis de fósforo: 0, 60, 120 e 180 kg ha-1 de P2O5 (0;

Tabela 1. Classificação e composição de amostras dos solos utilizados nos experimentos. Petrolina, Embrapa Semi-Árido, 1988-1993.

C a ra c te rís tic a s d o s o lo 1
p H (1:2,5)
Ca 2+ , m m olc.d m -3
Mg 2+ , m m olc.d m -3
K+ , m m olc.d m -3
Al3+ , m m olc.d m -3
P,
m g .d m -3
Arei a , g .kg -1
Cla sse

1
5,8
14
7
2,7
0,5
1
810
LVa

2
5,9
12
8
2,5
0,5
2
800
LVa

3
6,9
15
6
1,8
0,5
8
880
PVa

E x p e r im e n t o s
4
5
6,8
6,5
15
20
7
10
2,2
1,6
0,5
0,5
33
39
910
830
PVa
PVa

6
6,0
11
8
2,5
0,5
40
850
PVa

7
7,8
231
17
2,3
0,0
40
340
V

8
7,9
315
19
2,8
0,0
14
260
V

1
pH em H2O e Ca, Mg e Al por KCl N e K por Mehlich-1 (HCl 0,05 N + H2SO4 0,025 N), areia por peneira e P, nos experimentos 1 a 6, por
Mehlich-1, segundo Embrapa (1997), e nos experimentos 7 e 8 por Bray-1 (NH4F 0,03N + HCl 0,025N), segundo Olsen & Dean (1965) e
classe: LVa = latossolo vermelho-amarelo, textura arenosa, PVa = podzólico vermelho-amarelo, textura arenosa e V = vertissolo, segundo
FAO (1966).
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26,2; 52,4 e 78,6 kg ha-1 de P) e quatro
níveis de nitrogênio: 0, 50, 100 e 150
kg.ha-1 de N, com quatro repetições. Em
todos experimentos, cada parcela tinha
uma área total de 43,2 m2 e uma área
útil de 14,4 m2.
A fonte de P foi o superfosfato triplo (42% de P2O5), aplicado em sulco,
antes do plantio quando a época de aplicação não foi um dos fatores estudados.
Na análise do experimento 2 considerou-se apenas o superfosfato triplo como
fonte de P. Todos experimentos receberam a mesma adubação potássica
(cloreto de potássio – 60% de K2O) e,
também nitrogenada (uréia – 45% de N)
quando o nitrogênio não foi uma das
causas de variação. As doses utilizadas
seguiram a recomendação da Comissão
Estadual de Fertilidade do Solo (1989)
da Bahia. As cultivares de tomate utilizadas foram: Petomech para o experimento 6 e IPA-5 para os demais. Empregou-se um espaçamento de 1,2 m x
0,3 m. O sistema de irrigação foi por
sulco nos experimentos 1, 2, 6, 7 e 8 e
por pivô central nos demais.
Os dados de níveis de fósforo e de
produtividade do tomateiro foram submetidos a análise de variância e de regressão segundo Snedecor & Cochran
(1971), utilizando-se o programa de
computação SAS (1990). A partir da
equação de segundo grau ajustada, cal-

culou-se o nível de fósforo que proporcionou produtividade máxima econômica, igualando-se a derivada segunda às
relações entre preços do produto e do
insumo, vigentes em Petrolina-PE, em
1996, que foram R$ 928,20 por tonelada de P2O5 e R$ 58,00 por tonelada de
tomate, ressaltando porém, que essa relação de preços pode variar a cada ano,
conforme a demanda e oferta. Adotouse a classificação dos teores de fósforo
no solo da Comissão Estadual de Fertilidade do Solo (1989) da Bahia, para a
discussão dos resultados do trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nos experimentos em esquema
fatorial, não foi verificada interação significativa entre os fatores. Os dados de
produtividade do tomateiro em função
dos níveis de fósforo, de todos os experimentos, variaram de 18,35 a 82,32 t/
ha (Tabela 2). Apenas nos experimentos em que o teor de P do solo foi igual
ou menor que 8 mg.dm-3 (experimentos
1, 2 e 3) houve resposta significativa do
tomateiro à adubação fosfatada. Quando o teor de P foi igual ou inferior a 2
mg.dm-3, os aumentos máximos em produtividade devidos à adubação fosfatada
foram de 190,8% em média, enquanto
que do experimento 3, com teor de P de
8 mg.dm -3, o aumento foi de apenas

21,7%. Para o experimento 8, onde o
teor de P disponível (Bray-1) do solo
foi de 14 mg.dm-3 não houve resposta
do tomateiro ao nutriente, indicando que
no vertissolo, o nível crítico de P é inferior a esse valor.
Nesse estudo dois aspectos devem ser
considerados: 1) o extrator Bray-1 remove quantidade menores de fósforo que o
Mehlich-1 em solos calcáreos. No trabalho de Pereira & Faria (1978), realizado
no mesmo vertissolo do presente trabalho, 14,5 mg P dm-3 extraídos por Bray-1
corresponderam a 21,5 mg P dm-3 extraídos por Mehlich-1; 2) o vertissolo é um
solo muito argiloso, apresentando maior
capacidade de reposição de fósforo que
os solos de textura arenosa da região,
onde 15,7 mg P dm -3 extraídos com
Mehlich-1 corresponderam a 90% do
rendimento máximo do tomateiro (Faria
et al., 1986).
Os elevados teores de P do solo dos
experimentos 4, 5, 6 e 7 (Tabela 1) são
resultados das elevadas doses de fertilizante aplicadas nos sucessivos cultivos
de culturas, o que retrata a situação da
maioria dos solos das áreas irrigadas do
Submédio São Francisco, onde são encontrados teores de P superiores a 100
mg.dm-3.
Observa-se, ainda, que a produtividade no experimento 5 foi bastante alta,
o que se deve à incorporação de restos

Tabela 2. Produtividade e resposta do tomateiro industrial a diferentes níveis de fósforo. Dados relativos à análise conjunta de oito experimentos. Petrolina, Embrapa Semi-Árido, 1988-1993.

N íve is 1 d e P 2O 5
0
1
2
3
4
5
Teste F
C.V.(% )

1

2

3

18,35
40,81
52,83
52,57
**
16,0

23,29
58,10
58,35
68,40
68,32
*
12,7

47,27
48,55
48,16
55,11
53,27
57,55
*
7,1

E x p e r im e n t o s
4
5
t . h a -1 d e f r u t o s
71,08
93,95
66,81
97,02
78,48
97,23
68,27
92,57
71,88
82,32
ns
ns
10,5
9,4

6

7

8

57,75
63,55
61,86
58,74
61,96
ns
9,5

59,16
56,13
50,71
55,35
ns
18,2

36,78
40,67
35,14
38,71
Ñ
ns
18,5

*

P < 0,05 e **P < 0,01
0 = 0 kg.ha-1 em todos experimentos; 1 = 40 kg.ha-1 nos experimentos 3, 4 e 6 e 60 kg.ha-1 nos experimentos 1, 2, 5, 7 e 8; 2 = 80 kg.ha-1 nos
experimentos 3, 4 e 6 e 120 kg.ha-1 nos experimentos 1, 2, 5, 7 e 8; 3 = 120 kg.ha-1 nos experimentos 3, 4 e 6 e 180 kg.ha-1 nos experimentos
1, 2, 5, 7 e 8; 4 = 160 kg.ha-1 nos experimentos 3 e 4 e 240 kg.ha-1 nos experimentos 2 e 6; e 5 = 200 kg.ha-1 nos experimentos 3 e 4.
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culturais de milho e ao bom preparo do
solo realizados anteriormente à instalação do experimento (Tabela 2).
Dos três experimentos em que foi
observada resposta do tomateiro a fósforo, em dois foi possível ajustar equações quadráticas, descritas a seguir:
Y = 18,26 + 0,475X - 0,0016X2; r2
= 0,99 (experimento 1);
Y = 26,65 + 0,453X - 0,0012X2;
2
r = 0,91 (experimento 2);
onde Y representa a produtividade
do tomateiro em t/ha e X, os níveis de
fósforo em kg/ha de P2O5. Os níveis de
fósforo que proporcionaram as produtividades máximas econômicas de 53,47
e 69,35 t.ha-1 foram de 143 e 182 kg.ha1
de P2O5, para os experimentos 1 e 2,
respectivamente.
Os dados mostram que as maiores
produtividades foram conseguidas com
maiores aplicações de P. A média desses níveis de P (162,5 kg.ha-1 de P2O5),
aproxima-se do nível de 160 kg.ha-1 de
P2O5 recomendado para o tomateiro na
região, para os solos classificados como
contendo teor de P muito baixo (Comissão Estadual de Fertilidade do Solo
(1989) da Bahia. Por outro lado, se existe a perspectiva de serem obtidas produtividades elevadas (superiores a 60
t.ha-1), deveriam ser recomendadas doses de P superiores a 160 kg.ha-1 de P2O5
para solos com teores muito baixos de
P. Como não foi possível o ajuste de
equação quadrática para o experimento
3, aplicou-se o teste Duncan. Este indicou que a produtividade de 55,11 t.ha-1
obtida com 120 kg.ha-1 de P2O5 foi significativamente superior à da testemunha (47,27 t.ha-1) e não diferiu da maior
produtividade (57,55 t.ha-1) obtida com
o maior nível de fósforo (200 kg.ha-1 de
P2O5). O nível de 120 kg.ha-1 de P2O5
coincide com a dose de fósforo recomendada pela Comissão Estadual de
Fertilidade do Solo (1989) para o tomateiro em solo com teor baixo de P, como
o desse experimento (Tabela 1).
Os níveis econômicos de fósforo
obtidos no presente trabalho são bem
menores que os 259 e 300 kg ha-1 de
P2O5, recomendados, respectivamente,
por Silva Júnior & Vizzoto (1990) e
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Barbosa (1993), como níveis adequados
para o tomateiro em solos com teores
de P baixo e muito baixo nos Estados
de Santa Catarina e São Paulo. A baixa
capacidade de adsorção de P dos solos
do Submédio São Francisco, em torno
de 0,160 mg.g-1 (Pereira & Faria, 1998),
que é relacionada com a capacidade tampão de P dos solos (Bahia Filho & Braga,
1975; Silva & Braga, 1992) deve ser a
principal causa dessa diferença.
Pode-se concluir que a maioria dos
solos irrigados do Submédio São Francisco apresenta elevados teores de fósforo, como consequência das elevadas
doses de fertilizantes aplicadas nos sucessivos cultivos. A probabilidade do
tomateiro responder à adubação
fosfatada em solo com P igual ou superior a 15 mg dm-3 é mínima. Nos solos
que nunca foram adubados, onde o teor
de P situa-se em torno de 2 mg dm-3, o
tomateiro pode responder até 180 kg ha1
de P2O5 (78 kg.ha-1 de P), conforme o
nível de sua produtividade.
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RESUMO

ABSTRACT

Este trabalho foi conduzido na área experimental do Setor de
Olericultura/Departamento de Agricultura da Universidade Federal
de Lavras com o objetivo de avaliar o crescimento e a produção de
plantas de alho da cultivar Gigante Roxão provenientes de cultura
de tecidos (propagação por meristemas), comparando-as com plantas da mesma cultivar multiplicadas de forma convencional. Utilizou-se delineamento experimental de blocos ao acaso em esquema
de parcelas subdivididas no tempo, com dois tratamentos (plantas
de cultura de tecidos e de multiplicação convencional) nas parcelas
e sete épocas de avaliação (30, 50, 70, 90, 110, 130 e 150 dias após
o plantio) como sub-parcelas. Foram utilizadas quatro repetições.
Em cada época foram coletadas seis plantas/parcela para determinação de matéria seca (parte aérea, bulbo, raízes e total), altura da
planta, número médio de folhas/planta e razão bulbar. No final do
experimento avaliou-se a produção, peso médio de bulbo e número
de bulbilhos/bulbo. O desenvolvimento da parte aérea foi semelhante
entre os tratamentos até os 70 dias do plantio, após o qual, as plantas
originadas por cultura de tecidos mostraram-se superiores. Aos 110
dias do plantio, as plantas provenientes de cultura de tecidos apresentaram aumentos significativos de 29,0%, 80,3% e 145,0% respectivamente, na altura e produção de matéria seca da parte aérea e
de raízes em relação às plantas convencionais. As plantas de cultura
de tecidos também foram superiores, aos 150 dias do plantio, com
68,2% e 67,0% a mais de matéria seca do bulbo e total, respectivamente. Verificou-se um prolongamento de cerca de 13 dias no ciclo
cultural das plantas de cultura de tecidos em relação às convencionais, causando atraso na formação dos bulbos, de acordo com o comportamento da razão bulbar. Para peso médio de bulbo e número de
bulbilhos/bulbo, as plantas de cultura de tecidos foram, respectivamente, 109,5 e 37,0% superiores, resultando num aumento de 99,8%
na produção de bulbos.

Comparative evaluation of growth and production in garlic
plants obtained from tissue culture and conventional
multiplication systems.

Palavras-chave: Allium sativum, cultivo in vitro, curva de
crescimento, produtividade.

Keywords: Allium sativum, in vitro culture, growth curve,
productivity.

This work was carried out in the experimental area of the Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais state, Brazil, with the
objective of comparing the growth, development and production in
garlic plants, of the cultivar Gigante Roxão grown from tissue culture
(meristem-tip culture), with plants of the same cultivar multiplied in
a conventional way. The experiment was laid out in a complete split
splot randomised block scheme with two treatments (plants obtained
from tissue culture and conventional multiplication) in the plots,
and seven evaluation dates (30, 50, 70, 90, 110, 130 and 150 days
after planting) as sub-plots. Four replications were used. At each
date, six plants/plot were collected for dry matter determination
(leaves, bulbs, roots and total) and also to evaluate the plant growth
characteristics, plant height, number of leaves per plant and bulb
growth. At the end of the experiment production, weight and number
of cloves per bulb were evaluated. The development of aerial plant
parts was similar among the treatments until 70 days after planting,
after which time, plants propagated by tissue culture displayed
superior growth. The tissue culture plants showed increases in plant
height, dry matter of aerial parts and roots in relation to conventional
plants, by 29.0%, 80.3% and 145.0% respectively 110 days after
planting. Tissue culture plants also showed a respective 68.2% and
67.0% greater bulb and total dry matter 150 days after planting when
compared to conventionally multiplied plants. The pseudostalk
diameter/bulb ratio indicated that formation of bulbs by tissue culture
plants was delayed by 13 days in relation to bulbs from plants
multiplied by the conventional way, thus increasing the lifecycle by
the same amount of days. For mean bulb weight and number of cloves
per bulb, plants from tissue culture once more stood out, showing
increases of 109.5% and 37.0%, respectively, which resulted in an
increase of bulbs of 99.8% in bulb production.

(Aceito para publicação em 22 de abril de 1999)

N

estes tempos de economia mais estável, o alho tem estado mais presente na mesa do brasileiro, causando
um aumento substancial no consumo
deste condimento. O volume de alho
comercializado na Central de Abastecimento de São Paulo (CEAGESP) evo-

luiu de 2.588 toneladas anuais em 1992
para 4.535 em 1996 (AGRIANUAL,
1998). Entretanto, esse maior consumo
não representa uma vantagem efetiva
para o produtor brasileiro, devido ao
grande volume de importação que atingiu 100.359 toneladas em 1996 (FAO,

1998), somado à concorrência acirrada
do produto importado, de melhor qualidade e custo inferior ao nacional.
Embora a cultura do alho tenha evoluído bastante nas últimas duas décadas
em função da incorporação de novas
tecnologias, o mercado interno vem re-

* / Parte da tese de doutoramento do primeiro autor apresentada à Universidade Federal de Lavras (UFLA), Lavras - MG
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cebendo a cada ano quantidades expressivas de alho importado principalmente
da Argentina e China. A partir de 1993
o mercado brasileiro começou a ser
inundado pelo alho chinês, de ótima qualidade e baixo custo. Em 1995, o Brasil
importou 85.382 toneladas de alho, sendo 45,5% desse total proveniente da China (AGRIANUAL, 1998). Entre 1993 e
1996 a importação brasileira de alho cresceu 114,42% e houve uma redução de
44,70% na produção nacional no mesmo período (FAO, 1998).
Com o avanço tecnológico dos últimos anos, a produtividade brasileira de
alho evoluiu de 4,00 para 4,83 t/ha em
dez anos (IBGE, 1998), entretanto, ainda é baixa quando comparada à de países como Argentina (7,57 t/ha), China
(8,67), EUA (12,17 t/ha) e Egito (24,47
t/ha) (FAO, 1998).
A cultura do alho no Brasil ainda
esbarra em problemas sérios como agricultores pouco tecnificados, distúrbios
fisiológicos, desequilíbrios nutricionais
e cultivares pouco adaptadas. A propagação exclusivamente assexuada é outro sério entrave dessa cultura, pois permitiu que patógenos e pragas se disseminassem com facilidade através das
gerações de cultivo, causando a
degenerescência generalizada dos
clones comerciais. Entre os patógenos,
destacam-se os vírus, em função do seu
potencial de reprodução, facilidade de
transmissão, perpetuação na cultura e
principalmente pela grande dificuldade
de controle.
Tanto no Brasil quanto em outras
partes do mundo, tem sido reportado,
que grande parte das cultivares comerciais de alho encontram-se infectadas
por vírus (Conci et al., 1992; Dijk, 1993.
e Dusi et al., 1994). Algumas técnicas
de cultura de tecidos vegetais tem sido
utilizadas com sucesso na erradicação
das viroses do alho (Daniels et al. 1978;
Mosella & Fernadez, 1985; Walkey et
al. 1987; Conci & Nome, 1991), obtendo-se plantas vigorosas e altamente produtivas em relação ao material infectado
(Walkey & Antill, 1989; Garcia et al.,
1989 ; Resende et al., 1995 ).
Sabe-se que as células de plantas
enfermas concorrem com o patógeno
por nutrientes orgânicos e inorgânicos,
originando uma série de distúrbios que
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.

prejudicam o desenvolvimento
satisfatório de seus vários órgãos
(Marschner,
1983).
Nanismo,
amarelecimento em forma de mosaico
e redução acumulativa do vigor e da
produção são sintomas característicos de
infecção viral em plantas (Paiva &
Kitajima, 1985). No alho, sintomas
como redução significativa na concentração de clorofila das folhas (Messiaen
et al. 1981), número e comprimento das
folhas, diâmetro do colo e do bulbo e
menor número, tamanho e peso dos
bulbilhos (Messiaen et al. 1981;
Bhojwani et al. 1982; Hwang et al.
1983; Walkey & Antill, 1989) são observados com frequência.
Os sintomas viróticos em plantas
vegetativamente multiplicadas, são pouco perceptíveis quando não se dispõe de
plantas sadias para comparação. Portanto, o estudo comparativo do crescimento, acúmulo de matéria orgânica e produção entre plantas multiplicadas através de cultura de tecidos e pela via convencional pode fornecer um diagnóstico mais preciso dos danos causados pelos vírus às culturas.
Cabe à pesquisa determinar o comportamento em condições de campo, do
material isento de vírus, proveniente de
cultura de tecidos, visando fornecer subsídios ao produtor comercial quanto às
vantagens comparativas da utilização
deste material, porém esclarecendo que
o verdadeiro potencial destas plantas
será conhecido quando aspectos relacionados ao crescimento, produção, absorção, utilização de nutrientes, qualidade,
conservação pós-colheita e outros sejam
estudados sistematicamente.
A elucidação de algumas destas características relacionadas com o crescimento e produção do alho proveniente
de cultura de tecidos comparativamente ao mesmo material multiplicado de
forma convencional, foi o objetivo deste estudo.

MATERIAL E MÉTODOS
Este trabalho foi realizado no Setor
de Olericultura do Departamento de
Agricultura da Universidade Federal de
Lavras, MG. O experimento foi conduzido em um Latossolo Roxo com as seguintes características químicas e físicas

após as devidas correções: pH = 6,4, P =
14 mg/dm3, K = 148 mg/dm3, Ca = 41
mmolc/dm3, Mg = 18 mmolc/dm3, Al =
1 mmolc/dm3, V = 75% , matéria orgânica = 35 g/dm3 e 210, 280 e 510 g/kg de
areia, limo e argila, respectivamente.
Os tratamentos foram constituídos a
partir da cultivar Gigante Roxão cedida
pela Embrapa Hortaliças oriunda de multiplicação convencional em Brasília, DF.
Esta cultivar pertence ao grupo dos alhos
semi-nobres (ciclo médio), apresenta
bulbos com película de coloração
arroxeada, pequena incidência de
bulbilhos “palitos”, boa resistência ao
pseudo-perfilhamento e adaptação às
condições de plantio do sudeste e centro-oeste do país dispensando a necessidade de vernalização (EMBRAPA,
1984). Uma parte deste material foi multiplicada in vitro, no Laboratório de Cultura de Tecidos da UFLA, de acordo com
a metodologia desenvolvida por Câmara
(1988), a partir da regeneração de
meristemas com um ou dois primórdios
foliares e tamanho entre 0,2 e 0,5 mm
(Quak, 1977), visando a limpeza de viroses. As plantas obtidas deste processo
não foram indexadas para viroses.
O plantio foi realizado em 29 de abril
de 1995 utilizando delineamento experimental de blocos casualizados e esquema de parcelas subdivididas no tempo
com dois tratamentos (plantas provenientes de cultura de tecidos e de multiplicação convencional) nas parcelas e
sete épocas de avaliação (30, 50, 70, 90,
110, 130, 150 após o plantio) nas
subparcelas, com quatro repetições. Os
bulbilhos foram classificados antes do
plantio, usando-se apenas aqueles retidos nas peneiras 2 (malha 10 x 20 mm)
e 3 (malha 8 x 17 mm). As parcelas foram constituídas por canteiros com 0,20
m de altura, 1 m de largura e 3 m de
comprimento com cinco linhas de plantio. Os bulbilhos foram plantados a uma
profundidade de 5 cm, com
espaçamento de 10 cm entre plantas nas
linhas e 20 cm entre linhas. A área útil
da parcela foi definida como as três fileiras centrais, descartando-se duas
plantas em cada linha na extremidade
da parcela. Obteve-se uma área útil de
1,56 m2, dividida em duas sub-áreas
menores: 0,60 m2 (30 plantas/parcela)
para avaliações não destrutivas; altura
de plantas e número médio de folhas/
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Tabela 1. Resumo da análise de variância para Altura da planta (AP), Número de folhas por planta (NFP), Matéria seca da parte aérea
(MSPA), bulbos (MSB), raízes (MSR), total (MST) e razão bulbar (RB). Lavras, MG, UFLA, 1995.

F o n te s Va ria ç ã o

Va riâ n c ia s ( Q M )
G. L

AP

NFP

M S PA

MSB

MSR

MST

RB

B locos

3

190,76

1,26

1,74

0,48

0,04

2,85

0,001

Prop a g a çã o (P)

1

1656,70*

2,43

27,21**

36,84*

0,34**

R esí d uo (a )

3

68,90

2,31

0,71

3,92

0,004

Id a d e p la nta (IP)

6

1553,80**

67,23**

41,30**

120,43**

0,25**

P x IP

6

42,88**

1,67

4,21**

9,38**

0,06**

R esí d uo (b )

36

10,30

0,98

0,96

1,43

6,72

15,65

31,84

36,05

C.V. (% )

140,90*
8,20
253,4**

0,11**
0,001
0,23**

23,60**

0,01**

0,06

4,06

0,001

35,37

30,23

9,24

* , ** - Significativo ao nível de 5 e 1% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F de Snedecor .

bos/parcela, transformado para produção em t/ha.
Os dados foram testados quanto à
normalidade e homogeneidade pelos
testes de Bartlett e Lilliefors seguindo
recomendações de Little e Hills (1978)
antes de se proceder à análise de
variância. As médias foram comparadas
pelo teste de Tukey ao nível de 5% de
probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 1. Evolução do crescimento em altura de plantas de alho provenientes de cultura de
tecidos e de multiplicação convencional. Lavras, MG, UFLA, 1995. A seta indica a época
em que as formas de multiplicação começaram a diferir estatisticamente (Tukey, 5%).

planta, peso médio de bulbo, número de
bulbilhos/bulbo e peso total de bulbos e
0,9 m2 destinada à coleta de plantas para
determinação de matéria seca.
A adubação foi realizada de acordo
com a análise do solo e as recomendações da Comissão...(1989), constando de
1.125 kg/ha de superfosfato simples (200
kg/ha de P2O5), 103,3 kg/ha (60 kg/ha de
K2O) de cloreto de potássio, 50 kg/ha de
sulfato de magnésio, 15 kg/ha de bórax e
10 kg/ha de sulfato de zinco. Foram utilizados 234 kg/ha (105 kg N/ha) de uréia
parcelados 1/3 no plantio , 1/3 aos 45 e
1/3 aos 70 dias após o plantio.
Os tratos culturais e fitossanitários
bem como os demais cuidados com a
cultura foram realizados de acordo com
as necessidades e as recomendações regionais para o alho.
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Em cada época foram coletadas seis
plantas/parcela para determinação de
matéria seca (parte aérea, bulbo, raízes e
total) e avaliadas características do crescimento da planta como: altura, número
médio de folhas/planta, razão bulbar. A
razão bulbar proposta por Mann (1952)
expressa o grau de desenvolvimento do
bulbo, através da relação diâmetro do
pseudocaule na altura do colo/diâmetro
da parte mediana do bulbo.
A colheita dos bulbos baseado na
senescência da parte aérea, foi efetuada
com 157 dias de idade, para plantas convencionais e 170 dias para plantas provenientes de cultura de tecidos. Os bulbos foram submetidos a um período de
cura por 50 dias, avaliando-se em seguida o peso médio de bulbo, número
de bulbilhos/bulbo e peso total de bul-

A análise de variância indicou efeito significativo da forma de propagação,
idade da planta e da interação entre estes
fatores para todas as características de
crescimento avaliadas, com exceção do
número de folhas por planta (Tabela 1).
O crescimento das plantas em altura,
foi lento até 50 dias de idade, aumentando a partir deste ponto até atingir o máximo aos 110 dias após o plantio (Figura
1). Este período foi seguido por leve e
gradativo decréscimo, indicando o início
dos processos envolvidos na senescência
da parte aérea. Este padrão sigmóide de
crescimento (Salisbury & Ross, 1985) foi
observado nas plantas provenientes das
duas formas de multiplicação.
A fase de crescimento mais intenso
foi verificada entre 50 e 90 dias após o
plantio. Trabalhos mostram que o crescimento do alho nas condições brasileiras, intensifica-se por volta dos 60 dias
até 120 dias após o plantio (Oliveira et
al., 1971; Ferreira, 1972; Fontes, 1973;
Silva et al., 1981).
A altura das plantas das duas formas
de multiplicação foram semelhantes até
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.
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os 70 dias do plantio; após o qual passaram a diferir estatisticamente até o final do ciclo (Figura 1), atingindo crescimento máximo aos 110 dias após o
plantio. Neste ponto a diferença entre
os tratamentos atingiu 15 cm (29%) a
favor das plantas oriundas de cultura de
tecidos. A altura superior das plantas de
alho oriundas de cultura de tecidos em
relação às provenientes de multiplicação convencional tem sido verificada em
diferentes épocas ao longo do ciclo cultural, como constatado em vários trabalhos (Carvalho et al., 1981; Hwang et
al., 1983; Walkey & Antill, 1989 e
Resende et al., 1995).
Observou-se um rápido aumento do
número de folhas em atividade na planta até 110 dias após o plantio, decrescendo a partir de então (Figura 2). Não
foram observadas diferenças significativas no número de folhas vivas entre
as formas de multiplicação ao longo do
ciclo, com exceção de 150 dias após
plantio, onde as plantas convencionais
em função de adiantada senescência,
mostraram-se significativamente inferiores às provenientes de cultura de tecidos para esta característica. Existem referências (Hwang et al. 1983; Resende
et al., 1995) indicando que plantas
oriundas de cultura de tecidos apresentam pouca ou quase nenhuma variação
no número de folhas em relação às plantas convencionais, e que o aspecto vigoroso das plantas isentas de víroses
manifesta-se mais pela altura da planta,
largura das folhas e incremento na concentração de clorofila (Messiaen et al.,
1981; Hwang et al., 1983; Walkey &
Antill, 1989) do que pelo número de
folhas em atividade. O número de folhas vivas começou a decrescer a partir
dos 110 dias após o plantio, em ambas
as formas de multiplicação. Esta situação apresenta-se como um indicativo de
que a planta encontra-se na fase final
do crescimento vegetativo, sendo acompanhada, além da gradual senescência
foliar, pela paralisação do crescimento
da planta em altura e intensificação do
crescimento dos bulbos (Mann, 1952;
Bertoni et al. 1992).
O acúmulo de matéria seca em todas as partes da planta foi reduzido até
os 70 dias de idade, para ambas formas
de multiplicação (Figura 3). Na parte
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.

Figura 2. Evolução do número de folhas vivas (fotossinteticamente ativas) ao longo do
ciclo da cultura, em plantas de alho provenientes de cultura de tecidos e de multiplicação
convencional. Lavras, MG, UFLA, 1995. A seta indica a época em que as formas de multiplicação começaram a diferir estatisticamente (Tukey, 5%).

Figura 3. Matéria seca da parte aérea (a), raízes (b), bulbos (c) e total (d) de alho proveniente de cultura de tecidos e multiplicação convencional, durante o desenvolvimento da cultura. Lavras, MG, UFLA, 1995. A seta indica a época em que as formas de multiplicação
começaram a diferir estatisticamente (Tukey, 5%).

aérea e no sistema radicular (Figura 3a
e 3b), a matéria seca acumulou-se intensamente a partir dos 70 dias atingindo seu máximo aos 110 dias, coincidindo com a bulbificação significativamente diferente entre plantas de ambas formas de multiplicação (Figura 3c). Após
os 110 dias observa-se uma intensa re-

dução da quantidade de matéria seca na
parte aérea e raízes, atingindo seu menor valor aos 150 dias, que coincide com
o maior acúmulo nos bulbos. Comportamento semelhante foi consignado nos
trabalhos de Zink (1963), Nogueira
(1979) e Silva et. al. (1981) e explicado
pelo redirecionamento de grande parte
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Tabela 2. Produção de bulbos, peso médio de bulbo e número de bulbilhos por bulbo de
plantas de alho oriundas de cultura de tecidos e multiplicação convencional. Lavras, MG,
UFLA, 1995.

F o rm a d e
m u ltip lic a ç ã o
Cultura d e teci d os
Multi p . Convenci ona l
C.V. (% )

P ro d u ç ã o
b u lb o s ( t/h a )
16,33 a
8,17
b
12,02

P e s o m é d io
Nº
b u lb o ( g )
b u lb ilh o s /b u lb o
35,45 a
22,25 a
16,92
b
16,25 b
26,18
7,42

*/ Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem entre si a 5% de probabilidade
pelo teste de Tukey.

Figura 4 - Razão bulbar do alho em função da idade da cultura, em plantas provenientes de
cultura de tecidos e de multiplicação convencional. Lavras, MG, UFLA, 1995. A seta indica a
época em que as formas de multiplicação deixaram de diferir estatisticamente (Tukey, 5%).

dos compostos orgânicos e inorgânicos
das folhas e raízes para os bulbos
(Werner, 1986).
O acúmulo de matéria seca na parte
aérea, raízes e total praticamente não
diferiu até 70 dias e nos bulbos até 90
dias após o plantio entre as duas formas
de multiplicação. O conteúdo de matéria seca aumentou bruscamente em plantas provenientes de cultura de tecidos, a
partir destas épocas, levando ao aparecimento de diferenças significativas em
relação a plantas convencionais aos 90
dias para parte aérea, raízes e total e 110
dias para os bulbos (Figura 3).
Em termos percentuais, as plantas
provenientes de cultura de tecidos mostraram um acréscimo de 80,3% no conteúdo de matéria seca na parte aérea em
relação as plantas convencionais, aos 110
dias após o plantio. Aos 150 dias foram
observados incrementos de 68,2% nos
bulbos e 67,0% na matéria seca total.
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O início da bulbificação indicado
pelo decréscimo da razão bulbar foi verificado a partir dos 50 dias para as duas
formas de multiplicação (Figura 4).
Antes desta época, a razão bulbar tende
a crescer, devido a aumentos progressivos no diâmetro do pseudocaule, sem
aumento correspondente no diâmetro do
bulbo (Ferreira, 1972).
Valores de razão bulbar inferiores a
0,5 indicam formação definitiva e o
amadurecimento do bulbo, ou final da
bulbificação e ocorrem quando esta relação torna-se menor que 0,2. De acordo com esta proposta, verificou-se (Figura 3) em plantas originadas por multiplicação convencional, que a
bulbificação intensificou-se por volta
dos 90 dias após o plantio e o amadurecimento ocorreu aos 150 dias. Em
contrapartida, a formação dos bulbos em
plantas de cultura de tecidos intensificou-se aos 110 dias e o amadurecimen-

to ocorreu após 150 dias do plantio.
Entre 50 e 90 dias após o plantio, a razão bulbar das plantas provenientes de
cultura de tecidos mostrou-se superior
à das plantas convencionais, indicando
que o processo de bulbificação das primeiras, como também verificado para a
senescência da parte aérea, ocorreu de
forma significativamente mais lenta.
Empiricamente, o ponto de colheita
do alho baseia-se na senescência completa da parte aérea. Desta forma as
plantas provenientes de multiplicação
convencional apresentaram ponto de
colheita aos 157 dias após o plantio,
enquanto as plantas oriundas de cultura
de tecidos alcançaram este estágio somente aos 170 dias, prolongando seu
ciclo em 13 dias em relação às convencionais. As alterações metabólicas
provocadas pela infecção viral estão
freqüentemente relacionadas a
senescência da planta (Gibbs &
Harrison, 1979), que explicaria, provavelmente, a diferença no ciclo
vegetativo entre as plantas das duas formas de multiplicação.
A produção das plantas provenientes de multiplicação por cultura de tecidos mostrou-se significativamente superior à das plantas obtidas por multiplicação convencional, devido ao maior
peso médio de bulbo e ao número
superior de bulbilhos por bulbo (Tabela
2). Enunciado em termos percentuais,
isto significa aumento de 99,8, 109,5 e
36,9%, na produção, no peso médio de
bulbo e no número de bulbilhos por bulbo, respectivamente.
Foram verificados comportamentos
semelhantes, porém em magnitudes diferentes (26,0 e 39,0%), para o peso
médio de bulbos de plantas de cultura
de tecidos em relação às multiplicadas
de forma convencional das cultivares
California Early e Gigante Roxo (Carvalho et al., 1981; Resende et al., 1995).
O aumento do número de bulbilhos/bulbo em plantas de alho oriundas de cultura de tecidos depende da cultivar utilizada. Assim, em três clones estudados,
observou-se que um deles teve o número de bulbilhos/bulbo aumentado, enquanto nos dois restantes permaneceu
inalterado (Graichen et al., 1988).
Tanto no Brasil quanto no exterior
têm sido observados desempenhos mais
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.
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modestos, em termos de produção de
plantas provenientes de cultura de tecidos em relação ao mesmo material multiplicado de forma convencional. Desta
forma, aumentos de 25,0% e 50,0% foram obtidos na produção para as cultivares Germidour e Thermidrome livres
de vírus, respectivamente (Messiaen et
al., 1981). Nas cultivares Rosé du Var,
Moulinin e Printanor, verificaram-se
reduções de 34,0; 43,5 e 44,0% na produção de plantas infectadas destas cultivares em comparação com plantas sadias, respectivamente (Walkey & Antill
1989). No Brasil, encontraram-se diferenças oscilando entre 8,8 e 38% nas
cultivares Lavínia, Chonan, Quitéria e
São Lourenço (Garcia et al., 1989). Na
cultivar Quitéria verificou-se aumento de
produção igual a 48,0% para plantas de
cultura de tecidos em relação à plantas
multiplicadas de forma convencional da
mesma cultivar (Barni & Garcia, 1994).
É importante ressaltar que os trabalhos acima mencionados foram realizados na Europa e sul do Brasil com cultivares mais exigentes em temperaturas
baixas e fotoperíodo longo para
bulbificar. Na região sudeste do Brasil,
encontrou-se para a cultivar Gigante
Roxo (pouco exigente em baixas temperaturas) acréscimos médios de
63,17% na produção de clones proveniente de cultura de tecidos em relação à
testemunha multiplicada pelo método
convencional (Resende et al.,1995).
Portanto, as variações relativamente
acentuadas nos diferenciais de produção
destes vários materiais podem ser atribuídas em parte, aos genótipos com vários níveis de tolerância às viroses
(Garcia et al. 1992) e às variações de
clima, solo e manejo da cultura entre
regiões onde os trabalhos foram conduzidos, pois é sabido que estes fatores
podem influenciar as populações de
vetores, interferindo na disseminação
das víroses (Gibbs & Harrison, 1979).
Portanto, comparações dessa natureza
devem ser realizadas sempre que possível com os materiais livres e infectados
por vírus procedentes de bulbilhos de
um mesmo bulbo e avaliados nas mesmas condições edafoclimáticas.
Nas condições em que foi realizado
o presente trabalho, verificou-se que as
plantas provenientes de cultura de teciHortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.

dos apresentaram crescimento e
acúmulo de matéria seca superiores às
plantas convencionais, somente no período de maior desenvolvimento da cultura, isto é, entre 70 e 150 dias na parte
aérea e 90 e 150 dias no bulbo. Características como o ciclo cultural, peso médio de bulbo e número de bulbilhos/bulbo foram também maiores no alho proveniente de cultura de tecidos, bem
como a produção total de bulbos, que
foi 99,8% superior à do oriundo de multiplicação convencional.
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RESUMO

ABSTRACT

O rendimento e a concentração de nutrientes na alface, cultivar
Babá, foram quantificados em função das adubações orgânica e mineral, em solo distrófico. Utilizou-se o sistema de transplante de
mudas em vasos de polietileno de 5 dm3, em casa de vegetação e o
delineamento experimental inteiramente casualizado com três repetições. Os tratamentos foram dispostos no arranjo fatorial 4 x 3, com
quatro doses de composto orgânico (0; 0,9; 1,8 e 2,7 dm3, equivalentes a 0, 33, 66 e 99 t/ha, na base seca) e três níveis de adubação
mineral (0, 1 e 2). O nível 2 veiculou as doses de macro e
micronutrientes apropriadas e o nível 1 consistiu de metade do nível
2. As produtividades máximas foram estimadas em 119,5, 119,4 e
153,9 g/planta, com as doses de 37,7, 18,9 e 13 t/ha de composto,
nos níveis 0, 1 e 2 de adubo mineral, respectivamente. As doses de
composto orgânico promoveram aumentos menos acentuados que a
adubação mineral nas concentrações foliares de N, elevaram as concentrações de P, K e Na e diminuíram as de Ca, demonstrando que
doses altas de adubos orgânicos provocam excesso de cátions
monovalentes, prejudicando a absorção do Ca.

Yield and nutrient concentration in lettuce as a function of
organic and mineral manuring.

Palavras-Chave: Lactuca sativa L., Adubação organo-mineral,
nutrição mineral.

Nutrient accumulation in lettuce plants, cv. Babá, was quantified
as a function of organic and mineral fertilisers, in a low fertility soil.
The experiment was established by transplanting seedlings to 5 dm3
capacity pots in a greenhouse. The experiment was laid out in a
complete randomised block design with three replications ordered
in factorial arrangement (4 x 3) of four doses of organic compost (0,
0.9, 1.8 and 2.7 dm3; equivalent to 0, 33, 66, and 99 t/ha, in drought
basis) and three mineral fertiliser levels (0, 1 and 2). Level two carried
doses of macro and micronutrients normally recommended for the
culture, with level one carrying half the dose of level two. The
maximum estimated yields were 119.5, 119.4 and 153.9 g/plant with
37.7, 18.9 and 13 t/ha compost doses, for levels 0, 1 and 2,
respectively. Organic compost doses resulted in a less intense increase
in N foliar concentration, compared with mineral fertilizers, increased
P, K, and Na concentrations and diminished Ca concentrations,
revealing that organic fertilisers promote monovalent cations in high
doses, prejudicing Ca absorption.
Keywords: Lactuca sativa L, organic-mineral fertilizers, mineral
nutrition.

(Aceito para publicação em 19 de abril de 1999)

A

alface, assim como várias outras
hortaliças, exige um fornecimento
considerável de nutrientes prontamente
solúveis, dentro de um curto período de
intenso crescimento vegetativo (Zink &
Yamaguchi, 1962; Garcia et al., 1982).
Por serem fontes de nutrientes e por
beneficiarem propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, os adubos
orgânicos são amplamente recomendados para hortaliças como a alface
(Sonnenberg, 1985; Kiehl; 1985, Comissão ..., 1989). São condicionadores
eficientes do solo, reduzindo a densidade aparente, favorecendo a formação de
agregados estáveis (Melo et al., 1984),
aumentando a capacidade de aeração, de
infiltração e de armazenamento de água
(Grohmann, 1972; Alisson, 1973). Podem melhorar a disponibilidade dos
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nutrientes pelo aumento de pH, pelo
aumento da atividade de macro e microrganismos, pelos efeitos indiretos da
melhoria de propriedades físicas, químicas e biológicas do solo (Mazur et al.
1983; Kiehl, 1985; Siqueira, 1988).
A atuação conjunta desse e de inúmeros outros efeitos resulta, em muitos casos, em produtividades de alface que podem superar as obtidas com adubos minerais (Trocmé & Briant, 1963; Hawort
& Cleaver, 1967; Hartrath, 1986).
No cultivo da alface é comum a utilização de doses altas de adubos orgânicos e minerais para atender à demanda de nutrientes. Por isso, pesquisas que
estudem a interação entre doses e fontes (orgânicas e minerais) podem eliminar desperdícios e evitar efeitos
fitotóxicos, pois sabe-se que doses muito

altas de adubos desbalanceiam as relações entre nutrientes e salinizam o solo
(Shortall & Liebhardt, 1975; Gianello
& Ernani, 1983; Wang et al., 1984; Valente, 1985, Rodrigues, 1990).
Este trabalho objetivou quantificar o
rendimento e o acúmulo de nutrientes na
alface em função de doses de composto
orgânico e de adubos minerais, num solo
distrófico, visando critérios específicos
de adubação organo-mineral.

MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido em
casa de vegetação, na Universidade Federal de Viçosa, utilizando-se amostras
dos primeiros 20 cm de um Latossolo
Vermelho Amarelo distrófico,
texturalmente classificado como argila.

Parte da dissertação de mestrado do primeiro autor, apresentada à Universidade Federal de Viçosa, Viçosa-MG.

Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.

125

E.T. Rodrigues & V.W.D. Casali

Tabela 1. Equações de regressão ajustadas para o peso da matéria fresca (PFA) e as concentrações foliares de N, P e K em função das doses
de composto (C) e dos níveis de adubo mineral (M) e de Ca e Na em função das doses de composto. Viçosa, UFV, 1988.

Va riá ve l
D e p e n d e n te
PFA
N
P
K
Ca
Na

Eq u a ç ã o

R2

Y = 19,3891 + 32,5611 C0,5 - 9,5323CM0,5 - 2,6504C + 50,0943M
Y = 2,1259 + 0,1986C0,5 + 1,0411M0,5 - 0,1851CM0,5 - 0,000453C + 0,4375M
Y = 0,1723 + 0,005313C + 0,1125M
Y =4,0238+0,2693C+1,3146M - 0,0861CM - 0,0039C2+6,27x10-4C2M+1,9 x 10-5C3
Y = 0,8210 - 0,003455C
Y = 0,1599 + 0,0041C - 0,000014C2

0,913**
0,931**
0,936**
0,985**
0,925**
0,993**

** Coeficientes de determinação significativos a 1% de probabilidade pelo teste F.

Os resultados da análise química do solo
foram: pH (água) 4,5; Ca + Mg trocável
= 0,1; Al trocável = 0,6, expressos em
cmol c/dm3; P = 0,8 mg/dm3 (extraído
pelo Mehlich 1); K = 0,05 cmol c/dm3,
todos determinados de acordo com a
metodologia descrita em Defelipo e Ribeiro (1981) e carbono orgânico = 1,36
dag/kg pelo método Walkley-Black
(Jackson, 1958).
O composto orgânico foi produzido
com a mistura de palhada de milho seca
e triturada, juntamente com esterco de
bovinos, de acordo com as recomendações de Loures (1983). Antes da incorporação ao solo, o composto foi passado
em peneira com malha de 4 mm, ocasião
em que tinha as seguintes características:
pH (H2O) = 8,7; matéria orgânica = 35,2
dag/kg, pelo método da perda por ignição (Kiehl, 1985); teores totais, em dag/
kg, de P =1,0; K =2,75; Ca = 0,86 Mg =
0,55 e Na = 3,36, determinados de acordo com Sarruge e Haag (1974).
O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com
três repetições. A unidade experimental consistiu de um vaso de polietileno,
preenchido com 4,5 dm3 de substrato
(mistura de solo com as doses de composto orgânico), com uma planta por
vaso. Os tratamentos foram dispostos
num arranjo fatorial 4 x 3, com quatro
doses de composto orgânico (0; 0,9; 1,8
e 2,7 dm3, equivalentes a 0; 33; 66 e 99
t/ha, com base na matéria seca) e três
níveis de adubação mineral (0; 1 e 2).
O nível 2 de adubação continha os
nutrientes em doses apropriadas para a
nutrição das plantas, de acordo com
Novais et al. (1991). Neste nível foram
adicionados os seguintes nutrientes por
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dm3 de substrato: 150 mg de N; 300 mg
de P; 150 mg de K; 40 mg de S; 2 mg de
B; 1 mg de Cu; 2 mg de Zn e 0,3 mg de
Mo, na forma dos sais puros NH4H2PO4,
KH 2PO 4, Ca(H 2 PO 4 ) 2 .H 2O, H 3 BO 3 ,
CuSO4, ZnSO4 e NaMoO4.H2O. O nível
1 consistiu da metade dos nutrientes do
nível 2 e o nível 0 representou a ausência de adubação mineral. Nos níveis 1 e
2 o N foi parcelado em 1/3 na adubação
básica e 2/3 em duas aplicações, aos 7 e
14 dias após o transplante. As adubações mineral e orgânica foram feitas 15
dias antes do transplante.
A cultivar Babá de Verão foi
semeada em 13 de julho de 1988 utilizando-se bandeja de plástico contendo
uma mistura composta por solo, areia
grossa, composto orgânico e a dose de
200 g/m2 de superfosfato simples. O
transplante de mudas com raízes “nuas”
foi feito aos 28 dias após a semeadura e
a colheita, 36 dias após o transplante. A
irrigação foi feita com água
desmineralizada, diariamente.
As plantas foram colhidas pela manhã, entre seis e sete horas, para evitarem-se imprecisões na determinação do
peso da matéria fresca. Após a pesagem,
foram secas em estufa com ventilação
forçada de ar a 60ºC. Todas as folhas
foram moídas e passadas em peneira
com malha de 20 mesh. Para a determinação da concentração de nutrientes nas
folhas, foi feita a digestão com HClO4 e
H 2 O 2 . O K foi determinado por
fotometria de chama, o N, pelo método
de Nessler; o P, por colorimetria e o Ca,
por espectrofotometria de absorção atômica, de acordo com metodologias descritas em Sarruge & Haag (1974).
Realizaram-se as análises de

variância e o ajuste de equações de regressão da matéria fresca da parte aérea
e da concentração de nutrientes no tecido foliar, como variáveis dependentes das
doses de composto e dos níveis de adubo mineral. Foram selecionadas as equações com coeficientes de determinação
maiores que 0,900, com o quadrado médio do devido à regressão significativo a
1% e com o quadrado médio do desvio
da regressão não significativo a 5% de
probabilidade, pelo teste F.
Nas variáveis em que o efeito da
interação composto x adubo mineral foi
significativo, as equações de regressão
foram desmembradas para as doses de
composto em cada nível de adubo mineral, pela metodologia de “cortes”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A produção de matéria fresca da
parte aérea foi influenciada pelas doses
de composto orgânico (C), pelos níveis
de adubo mineral (M) e pela interação
C x M. As estimativas das produtividades máximas, foram 119,5, 119,4 e 153,9
g/planta, obtidas com as doses de 37,7,
18,9 e 13 t/ha de composto orgânico
(base seca), respectivamente, para os
níveis 0, 1 e 2 de adubação mineral (Tabela 1 e Figura 1).
O nível 2 de adubação mineral promoveu as maiores produtividades. Foram
adicionadas doses equivalentes a 108 de
N; 216 de P; 108 de K e 28,8 de S, em
kg/ha, mais micronutrientes, compatíveis
com as recomendações de adubação para
a cultura. Nesse nível, doses maiores que
13 t/ha de composto orgânico reduziram
o peso das plantas. No nível 1 e na ausência de adubo mineral (nível 0), foram
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.
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necessárias doses maiores de composto
para a obtenção das produtividades máximas. Nos três níveis de adubo mineral,
doses acima da que produziu o peso máximo de plantas provocaram condições
de fitotoxidez (Figura 1).
As interações verificadas entre as
fontes mineral e orgânica (Figura 1)
demonstram a possibilidade de estabelecer alternativas mais baratas de adubação, especialmente para os locais em
que os adubos orgânicos são disponíveis
a baixos custos. A estratégia consiste na
utilização de fontes orgânicas em doses
que maximizam a produtividade, sendo
os adubos minerais adicionados em doses apenas complementares.
As doses crescentes de composto
orgânico promoveram aumentos de nitrogênio menos intensos que os níveis
de adubo mineral (Figura 2A), porque
as fontes orgânicas fornecem o N
inorgânico gradualmente, na medida em
que se processa a mineralização da matéria orgânica. Resultados de experimentos sobre a mineralização do N em resíduos de origem animal no solo, estabelecem taxas entre 13 e 67% após 6 meses. Ocorreu pouca mineralização no
primeiro mês, aumentos até aos 3 meses e estabilização na liberação do N até
aos 6 meses (Chae & Tabatabai, 1986).
Resultados de Cassol et al. (1997) também demonstram essa variação. Após
220 dias de incubação, as camas de aviário estudadas mineralizaram cerca de
35% e o esterco de suínos 14% do N
total adicionado ao solo; enquanto que
o esterco de bovinos estudado provocou
a imobilização do N do solo. Os
percentuais de mineralização desses
experimentos são indícios de que o N
inorgânico liberado pelos adubos orgânicos é insuficiente para o atendimento
da demanda nutricional da alface durante o curto período entre o transplante e
a colheita, sendo portanto necessárias
complementações com fontes minerais.
Suprimentos menores e graduais do
N podem ser vantajosos, até limites aceitáveis de redução no peso, porque as plantas passam a fechar melhor a cabeça
(Asano, 1984) e esta característica é comercialmente desejável em cultivares dos
grupos repolhuda crespa e repolhuda lisa.
As doses do composto orgânico promoveram acréscimos lineares do P toHortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.

Figura 1. Produção de alface, em g/pé, em função das doses de composto orgânico e dos
níveis de adubo mineral. Viçosa, UFV 1988.

Figura 2. Concentração de nitrogênio (A), fósforo (B) e potássio (C) em folhas e alface, em
função das doses de composto orgânico e dos níveis de adubo mineral. Viçosa, UFV, 1988.
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tal foliar (Figura 2B). As concentrações
estimadas nas doses que promoveram as
produtividades máximas foram de 0,41;
0,44 e 0,61%, para os níveis 0, 1 e 2 de
adubos minerais, respectivamente. O
uso exclusivo do composto (nível 0)
parece ter sido suficiente para atender a
exigência de fósforo pela planta, porque segundo Garcia et al. (1982), os teores detectados caracterizam plantas de
alface adequadamente supridas com P.
As doses crescentes do composto
orgânico provocaram elevações nos teores foliares de potássio nos três níveis
de adubação mineral (Figura 2C). As
equações de regressão ajustadas demonstram que os teores de sódio aumentaram e os de cálcio diminuíram (Tabela 1). Esses resultados dão indícios de
que os maiores incrementos de K e de
Na dificultaram a absorção de Ca, pois
sabe-se que o Ca pode ser substituído
por cátions monovalentes quando esses
estão mais disponíveis nos sítios de absorção radiculares (Marschner, 1986,
Mengel & Kirkby, 1987). Estima-se que
2/3 do K de adubos orgânicos incorporados ao solo são prontamente solúveis
em água e requerem apenas transformações físicas para serem liberados à solução do solo (Siqueira, 1988).
Várias fontes orgânicas veiculam
teores consideráveis de K e Na ao solo,
em liberações que não dependem da
velocidade de mineralização da matéria orgânica (Siqueira, 1988). Isso pode
possibilitar que toda a necessidade das
plantas seja suprida por fontes orgânicas. Neste trabalho, as altas doses de
matéria orgânica adicionadas ao solo
promoveram grandes acúmulos nas folhas desses dois nutrientes (Tabela 1 e
Figura 2C), podendo ter ocorrido “consumo de luxo” e mesmo efeitos
fitotóxicos. O problema da alta disponibilidade de K e Na reside na competição com Ca por absorção e no aumento
da salinidade do solo (Marschner, 1986;
Mengel & Kirkby, 1987).
As doses de adubos orgânicos que
maximizam a produtividade e diminuem
custos, complementadas com fontes
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minerais solúveis, poderiam ser
estabelecidas para condições regionais,
visando a melhoria de propriedades físicas e biológicas do solo e reduções de
custos com adubação.
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RESUMO

ABSTRACT

A divergência genética (D2) entre cinco acessos de berinjela foi
estimada para avaliar a eficiência da diversidade na predição do desempenho dos híbridos respectivos. Os acessos PI 206472 e
‘Campineira’ foram os mais similares, enquanto ‘Long Green’ e PI
206472 foram os mais divergentes. A associação entre divergência
genética dos genitores e desempenho dos híbridos foi analisada por
três métodos, apresentando os seguintes resultados: 1) correlações
de Pearson (rP) e Spearman (rS): a divergência (D2), mostrou estar
linearmente associada ao desempenho médio dos híbridos para o
caráter número médio de frutos por planta ( rP = 0,71 e rS = 0,636, P
< 0,05) e inversamente relacionada para produção de frutos (g/planta) (rP = - 0,687, P < 0,05); 2) separação em classes de cruzamentos
divergentes: mostrou-se promissora, pois dois híbridos selecionados (PI 206472 x ‘Florida Market’ e ‘Campineira’ x ‘Florida Market’)
ocuparam segunda e a quarta posição na classificação das médias,
respectivamente; 3) método da classificação dupla: considerado eficiente, pois selecionou o cruzamento PI 206472 x ‘Florida Market’,
que obteve a segunda posição na classificação das médias, superando os híbridos ‘Nápoli’ e ‘Super F100’, os quais são cultivados comercialmente.

Relationship between genetic divergence and hybrid
performance in eggplant.

Palavras-chave: Solanum melongena, berinjela, análise multivariada,
diversidade genética, melhoramento.

The genetic divergence (D2) among five accessions of eggplant
was estimated to evaluate the efficiency of this divergence at predicting
the performance of corresponding hybrids. The closest related
accessions were PI 206472 and ‘Campineira’ whilst ‘Long Green’
and PI 206472 were the most divergent. The association between hybrid
performance and genetic divergence of parents was analysed by three
methods: 1) Pearson’s (rP) and Spearman’s (rS) correlation: genetic
divergence (D2) was found to be linearly related to hybrid performance
of mean fruit number per plant (rP = 0.71 and rS = 0.636, P < 0.05) and
inversely related to fruit yield (rP = - 0.687, P < 0.05); 2) Divergence
of cross classes: This found to be successful because two selected
hybrids (PI 206472 x ‘Florida Market’, ‘Campineira’ x ‘Florida
Market’) reached 2nd and 4th place on the rank of means respectively;
3) Method of double rank: This was found to be efficient since it
allowed the selection of the cross PI 206472 x ‘Florida Market’, which
reached 2nd place on the rank of means, overcoming the commercial
hybrids ‘Nápoli’ and ‘Super F100’.
Keywords : Solanum melongena, eggplant, multivariate analysis,
genetic diversity, breeding.

(Aceito para publicação em 22 de março de 1999)

O

mercado consumidor brasileiro
exige cada vez mais produtos
olerícolas com apresentação visual boa
e uniforme, além de preço acessível. No
caso da berinjela (S. melongena L.) tais
exigências levam à utilização de híbridos, em razão da uniformidade e da
grande produção.
Para a obtenção de híbridos, o
parâmetro de maior interesse é o desempenho médio dos híbridos (Cruz et al.,
1994a). Os fatores genéticos que determinam este desempenho envolvem desvios de dominância dos caracteres, diferenças de freqüências gênicas entre
genitores, efeitos gênicos de natureza
aditiva, além dos efeitos epistáticos
(Falconer & Mackay, 1996).
Assim, Cruz et al. (1994b) concluíram que a hibridação de genitores divergentes possibilita maior efeito
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.

heterótico na progênie e maior probabilidade de recuperar genótipos superiores nas gerações segregantes. Atualmente diversos autores têm demonstrado a
associação entre divergência genética
entre genitores e desempenho dos respectivos híbridos (Amaral Júnior, 1996;
Dias & Kageyama, 1997; ManjarrezSandoval et al., 1997). Tal associação
acontece, pois a divergência genética
está relacionada à diferença de freqüência gênica entre genitores e, dessa forma, associada ao fenômeno da
complementação gênica (Ghaderi, et al.,
, 1984), que por sua vez está ligada à
heterose e à capacidade específica de
combinação (Bernardo, 1992).
Entretanto, Arunachalam &
Bandyopadhyay (1984) estudando métodos de seleção de genitores, concluíram que existem limites para a associa-

ção entre divergência genética, entre
acessos, e desempenho dos híbridos e
que, dentro desses limites, o número de
cruzamentos com bom desempenho foi
maior que fora destes. Neste sentido,
Cruz et al. (1994b), sugeriram que os
cruzamentos devem ser feitos entre
genitores divergentes, mas que apresentem também desempenho superior em
relação às características de interesse do
melhorista. Segundo Lal & Pathak
(1974), trabalhando com berinjela,
genitores com bom desempenho apresentam alta capacidade geral de combinação de combinação (Griffing, 1956), o
que é indicativo de grande concentração
de alelos favoráveis (Vencovsky, 1970).
Dessa forma, os objetivos do presente trabalho foram: (a) estimar a correlação existente entre divergência genética dos acessos e desempenho dos híbri129
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dos; e (b) avaliar a eficiência do procedimento
de
Arunachalam
&
Bandyopadhyay (1984) e do método da
classificação dupla na seleção de
genitores. O método da classificação dupla consiste em classificar os genitores
em relação aos caracteres avaliados e,
posteriormente, selecionar, dentre os
melhores, os pares mais divergentes para
serem utilizados em cruzamentos.

MATERIAL E MÉTODOS
Utilizaram-se cinco acessos (Valois,
1996) de berinjela do Banco de
Germoplasma de Hortaliças do Departamento de Genética da ESALQ/USP (1
- PI 206472; 2 - ‘Long Green’; 3 ‘Campineira’; 4 - ‘Florida Market’ e 5 ‘E-22’).
O experimento foi conduzido em
Piracicaba – SP, no delineamento de blocos ao acaso, com três repetições e parcelas de oito plantas. Foram consideradas úteis as quatro plantas centrais. Os
tratos culturais foram executados conforme Filgueira (1982).
De acordo com o método de
Kempthorne & Curnow (1961) para
dialelo circulante, incluindo os genitores
em duas combinações híbridas por genitor
(s = 2), foram analisados os genótipos: 1;
2; 3; 4; 5; 1 x 3; 1 x 4; 2 x 4; 2 x 5 e 3 x 5.
As médias dos demais híbridos
(1 x 2; 1 x 5; 2 x 3; 3 x 4; 4 x 5), foram
preditas conforme o método referido anteriormente, somando-se à estimativa da
média geral as estimativas dos efeitos de
capacidade geral de combinação dos respectivos genitores, cuja expressão é:
Zij = µ + gi + gj
em que
Zij = média predita associada à combinação híbrida ij ( i¹j );
µ = estimativa da média geral;
gi e gj = estimativas dos efeitos da
capacidade geral de combinação, cujos
valores encontram-se em Silva et al.
(1999).
Foram feitas seis colheitas, tendo
sido avaliados os seguintes caracteres,
no ponto de colheita comercial:
• Comprimento médio de fruto
(CMF), expresso em centímetros (cm)
– foi obtido medindo-se o comprimento médio de dez frutos, no sentido lon130

gitudinal, por parcela, em cada colheita. Posteriormente, calculou-se o comprimento médio dos frutos a partir das
estimativas dos comprimentos médios
dos frutos obtidos em cada colheita. Este
método foi utilizado para os caracteres
DMF e PMF;
• Diâmetro médio de fruto (DMF),
expresso em centímetros (cm) – foi obtido medindo-se dez frutos transversalmente, na parte de maior diâmetro dos
frutos, por colheita;
• Peso médio de fruto (PMF), expresso em gramas por fruto (g/fruto) –
foi obtido pela pesagem de dez frutos,
por colheita, em balança com precisão
de 1 (um) grama;
• Número médio de frutos por planta (NMFP) - somaram-se todos os frutos com padrão comercial, colhidos em
cada parcela, e posteriormente dividiuse por quatro, número de plantas úteis
por parcela;
• Produção total de frutos/planta
(PROD): expresso em gramas por planta (g/planta) – foi obtida pela soma das
pesagens de todos os frutos, com padrão
comercial, colhidos em cada parcela, e
posteriormente dividiu-se por quatro,
número de plantas por parcela.
As análises de variâncias
univariadas foram realizadas considerando-se como fontes de variações os
efeitos de bloco, de acessos, de híbridos, do contraste acessos x híbridos e
do erro experimental. Para se avaliar a
confiabilidade dos valores fenotípicos
médios em representar os valores
genotípicos, foi estimado o coeficiente
de determinação genotípica (H2) , cuja
expressão é:
H2 = [Φg / σ p2 ] x 100
em que
Φg = estimativa do componente
quadrático associado aos efeitos
genotípicos, para modelos fixos; e
σ 2p = estimativa da variância
fenotípica.
A divergência genética entre acessos (Rao, 1952) foi estimada pela distância generalizada de Mahalanobis
(D2), que é definida como:
D² = d~ ` W-1 d~
em que d~ é um vetor de diferenças
entre médias dos acessos para todos os
p caracteres e d~ `o seu transposto, W é a

matriz p x p de variâncias e covariâncias
residuais. Para delimitação dos grupos
de similaridade, adotou-se a técnica
conglomerativa de Tocher, conforme
recomendado por Rao (1952).
Para testar a eficiência da associação entre divergência genética dos acessos e o desempenho médio dos seus híbridos foram utilizados três métodos:
1) estimação dos coeficientes de correlação de Pearson (rP) e de Spearman (rS);
2) agrupamento dos acessos em classes de cruzamentos divergentes (CD); e
3) método da classificação dupla.
Método 1 – os coeficientes de correlação de Pearson e Spearman envolvem estimativas da Distâncias Generalizada de Mahalanobis (D2), entre pares
de genitores, e as médias dos respectivos híbridos, para os vários caracteres
estudados (Steel et al., 1997). Este método é considerado eficiente se o coeficiente de correlação de D 2 , entre
genitores, e as médias dos híbridos forem estatisticamente significativos, podendo portanto serem utilizados para
selecionar genitores.
Método 2 - conforme Arunachalam
& Bandyopadhyay (1984), foram calculados a média (m) e o desvio-padrão
(s) dos valores de divergência (D2) entre acessos. As classes de divergência
(CD) foram definidas como se segue:
CD1: D2³m+s;
CD2: m+s > D2 ³ m;
CD3: m > D2 ³ m-s; e
CD4: D2 < m-s.
Os cruzamentos foram distribuídos
nas diferentes classes, segundo a divergência entre os genitores. Neste método, a classificação é considerada
satisfatória se as classes CD2 e CD3,
contiverem os cruzamentos com melhores desempenhos.
Método 3 – método da classificação
dupla, que consiste em:
a) Fazer a classificação das estimativas das médias dos acessos para todos
os caracteres analisados. Isto consiste
em classificar os acessos, em relação a
cada um dos caracteres, em ordem favorável ao melhoramento e somar os
valores dos postos de classificação dos
mesmos. Para o presente trabalho, buscou-se aumentar o valor dos caracteres
estudados. Os melhores acessos foram
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classificados nas primeiras posições,
com relação a cada caráter e, dessa forma, apresentaram as menores somas de
postos na classificação.
b) Selecionar os acessos com menores somas de postos, descartando-se
aqueles que apresentarem somas de postos de classificações com valores altos,
em relação aos demais.
c) A partir do acesso com menor
soma de postos de classificação, fazer a
classificação com base na estatística D2
de Mahalanobis, buscando-se o acesso
que apresenta a maior divergência genética. Assim, seleciona-se o cruzamento a ser feito. A eficiência deste método
é avaliada em função da posição do híbrido, obtido no cruzamento selecionado, em relação aos demais.
Para efeito de comparação, foram
incluídos os híbridos ‘Nápoli’ e ‘Super
F100’. Em todas as análises foi utilizado o programa GENES (Cruz, 1997).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observaram-se diferenças significativas entre acessos (P < 0,01), para todos os caracteres analisados (Quadro 1).
Esta constatação indica facilidade na
discriminação das melhores combinações híbridas, feitas com base em divergência genética. Quanto aos híbridos,
somente as diferenças relacionadas ao
caráter PROD não foram significativas;
em razão disso, este caráter não foi con-

siderado no cálculo da soma de postos
de classificação, para híbridos (Quadro
2). Com relação aos caracteres analisados, detectaram-se boa precisão experimental (CVe < 16%) e coeficiente de determinação genotípica (H2) acima de
80%, indicando alta confiabilidade dos
valores fenotípicos em representar os
valores genotípicos.
Analisando os Quadros (2 e 3), em
relação à distância genética (D2), observaram que os acessos 1 (PI 206472) e 3
(‘Campineira’) foram os mais similares
(D2= 4,578) e PI 206472 e ‘Long Green’
os mais divergentes (D2 = 616,378). A
identificação de pares de acessos com
alta divergência tem sido objeto de muitos programas de melhoramento relacionados à obtenção de híbridos, visando
maximizar a heterose e aumentar a probabilidade de ocorrência de segregantes
superiores em gerações avançadas (Cruz
et al., 1994b), bem como garantir base
genética ampla para o início do programa de melhoramento (Hallauer &
Miranda Filho, 1988).
Em relação à associação entre divergência genética dos genitores e desempenho dos híbridos, método 1, observaram-se que (Quadro 2), para o caráter
número médio de frutos por planta
(NMFP), as correlações de Pearson e de
Spearman, apresentaram associações
significativamente positivas (P < 0,05).
Assim, à medida que aumenta-se o valor de D2 entre acessos, aumenta-se tam-

bém o número de frutos do híbrido resultante do cruzamento dos mesmos.
Quanto aos caracteres CMF, DMF e
PMF (Quadro 2) as correlações entre D2
e o desempenho dos híbridos, foram
consideradas estatisticamente nulas.
Segundo Ghaderi et al. (1984), correlações nulas podem ser explicadas pela
existência de dominância bidirecional,
em função do cancelamento dos desvios
de dominância positivos pelos negativos, e vice-versa, entre os genitores.
Resultados semelhantes foram obtidos
por Silva et al. (1999).
Foi observada correlação negativa
(Quadro 2) entre a divergência entre
acessos (D2) e o desempenho dos híbridos para o caráter PROD (rP = - 0,687,
P < 0,05) demonstrando associação linear inversa. Dessa forma, à medida que
se aumenta a estimativa de D2 entre
genitores, tende-se a reduzir a produção
de frutos do híbrido resultante do cruzamento dos mesmos. Esse fato pode ser
observado em relação aos genitores 1 e
2, os mais divergentes (Quadro 2), cujo
híbrido apresentou estimativa menor
para o caráter PROD que o híbrido obtido do cruzamento dos genitores 1 e 3,
os mais similares (Quadro 2).
Estimativas de correlação negativa
entre divergência dos genitores e desempenho dos híbridos foram observadas
por Ghaderi et al. (1984) para o caráter
número de dias para o florescimento em
feijão (Phaseolus vulgaris L.) e fava

Quadro 1 – Resumo das análises de variância de cinco caracteres relativos à produção de frutos em berinjela. Piracicaba, USP-ESALQ, 1996.

FV
B locos
Tra ta m entos
Acessos (A)
H í b ri d os (H )
A vs H
R e s í d uo
Méd i a
C.V.(% )
H ²(% )

GL
2
9
4
4
1
18

CMF1
1,288
9,714**
15,205**
5,206**
5,780**
0,549
13,910
5,320
94,35

DMF2
0,030
7,490**
11,653**
5,199**
0,002ns
0,093
6,254
4,880
98,75

Q .M .
PMF3
269,160
22734,010**
33475,704**
17301,850**
1495,873*
300,990
190,950
9,090
98,67

NMFP4
9,680
178,800**
327,980**
65,110**
36,840*
6,410
16,280
8,59
96,41

P RO D 5
177565,820
883341,420**
1274289,100**
436657,870
1106284,900**
163326,015
2529,060
15,980
81,51

**; *; P < 0,01 e P < 0,05 respectivamente.
1
CMF: comprimento médio de fruto; 2DMF: diâmetro médio de fruto; 3PMF: peso médio de fruto;4NMFP: nº médio de frutos por planta;
5
PROD: produção de frutos.
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Quadro 2 – Estimativas da divergência genética entre pares de acessos(D2), das médias dos híbridos referentes a cinco caracteres relacionados à produção de frutos, das correlações de Pearson (rP) e Spearman (rS) entre D2 e as médias dos híbridos, e soma de postos na classificação
das médias dos híbridos, para estes caracteres. Piracicaba, USP-ESALQ, 1996.

H íb rid o s a
•1x2
+1 x 3
+1 x 4
•1x5
•2x3
+2 x 4
+2 x 5
•3x4
+3 x 5
•4x5
c 'N á p oli '
c 'Sup er F100'
rP
rS

D²

CMFb

DMF

PMF

NMFP

616,378
4,578
387,266
129,901
555,265
424,448
236,967
374,221
104,397
368,759

13,450
14,160
16,050
14,690
13,340
13,260
12,960
14,450
15,300
13,580
15,810
15,480
-0,353
-0,369

4,960
7,410
6,610
6,360
5,200
4,660
5,060
7,610
7,480
7,110
7,240
7,120
-0,579
-0,587

130,822
265,770
220,290
194,640
138,700
117,990
117,080
264,630
268,920
225,960
252,350
236,330
-0,575
-0,575

22,790
12,250
12,580
15,850
21,340
21,005
19,330
9,190
10,660
12,181
9,830
10,830
0,714*
0,636*

P RO D
2581,042
3253,330
2762,360
3000,520
2322,190
2472,423
2256,480
2381,250
2860,830
2360,261
2482,910
2549,160
-0,687*
-0,478

Soma de
p o s to s
25
17
17
20
24
31
32
18
14
22

* P < 0,05; ns – não significativo.
a
1 - PI 206472; 2 - ‘Long green’; 3 - ‘Campineira’; 4 - ‘Flórida Market’; 5 - ‘E-22’;
b
CMF: comprimento médio de fruto; DMF: diâmetro médio de fruto; PMF: peso médio de fruto: NMFP: número médio de frutos por planta;
PROD: produção de frutos.
·híbrido predito, + híbrido analisado; e.
c
híbrido comercial
Quadro 3 – Grupos de similaridade entre cinco acessos de berinjela
estabelecidos pelo método de Tocher, a partir das distâncias generalizadas de Mahalanobis
(D2). Piracicaba, USP - ESALQ, 1996.

G ru p o s
I
II
III

A c es s o s
1 - PI 206472; 3 - 'Ca m p i nei ra e 5 - 'E-22'
4 - 'Flori d a Ma rket'
2 - 'L ong Green'

(Vicia fava L.). De acordo com estes
autores, a ocorrência de associação negativa implica na existência de desvios
de dominância negativos, ou seja, a presença de genes dominantes cujas expressões tendem a reduzir as estimativas do
caráter. Assim, à medida que se aumenta a estimativa de D2 entre genitores, aumenta-se também a freqüência destes
genes e reduz-se a expressão do caráter.
Para se estabelecer as classes de cruzamentos divergentes (CD) conforme
Arunachalam & Bandyopadhyay
(1984), método 2, calculou-se a divergência genética média (m) entre os pares de acessos, cujo valor foi m =
320,218 e o desvio padrão (s) = 198,031
(Quadro 2). Assim, os cruzamentos fo132

ram separados nas seguintes classes:
CD1 (D2 ³ m +s): D2 ³ 518,249 = 1 x
2 e 2 x 3;
CD2 (m+s > D2 ³ m): 518,249 > D2 ³
320,218 = 1 x 4, 2 x 4, 3 x 4 e 4 x 5;
CD3 (m > D2 ³ m-s): 320,218 > D2 ³
130,187 = 2 x 5; e
CD4 ( D2 £ m-s): D2 £ 130,187 = 1 x
3, 1 x 5, 3 x 5.
Segundo o método 2, as classes CD2
e CD3 são as que apresentam maior freqüência de cruzamentos com bom desempenho
(Arunachalan
&
Bandyopadhyay, 1984). Neste estudo
estas classes foram representadas pelos
cruzamentos 1 x 4, 2 x 4, 3 x 4, 4 x 5, e
2 x 5, os quais ocuparam as seguintes

posições na soma de postos de classificação: segunda, quarta, sexta, nona e
décima respectivamente (Quadro 2).
Concluiu-se que o método 2 foi eficiente, pois, dentre cinco cruzamentos
selecionados, dois produziram híbridos
que ocuparam as primeiras posições na
soma de postos de classificação.
Em relação ao método 3, da classificação dupla, observou-se que o acesso
1 (PI206472) apresentou bom desempenho para todos os caracteres analisados
(Quadro 4), ocupando a primeira posição na soma de postos da classificação.
Esse fato, segundo Lal & Pathak (1974),
evidencia alta capacidade geral de combinação, o que pode ser confirmado em
Silva et al. (1999). Portanto, o acesso 1
(PI 206472) tem grande concentração de
alelos favoráveis para os caracteres estudados (Vencovsky, 1970). Notou-se
que o acesso 3 (‘Campineira’) ocupou a
segunda posição e os acesso 4 (‘Florida
Market’) e 5 (‘E-22’), ocuparam a terceira posição, na soma de postos da classificação das estimativas das médias
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.
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Quadro 4 – Médias, classificação e soma de postos da classificação dos genitores, referentes a cinco caracteres relativos à produção de
frutos, em berinjela. Piracicaba, USP - ESALQ, 1996.

G e n it o r
1a
2
3
4
5

CMF1
m é d ia c la s *
15,633
2
10,540
5
15,800
1
12,263
4
13,116
3

DMF2
m é d ia c la s
6,736
2
3,650
5
6,386
3
9,040
1
5,470
4

PMF3
m é d ia
c la s
227,420
2
49,776
5
191,750
3
328,380
1
122,133
4

NMFP4
m é d ia
c la s
13,667
3
32,833
1
13,583
4
5,083
5
21,750
2

P RO D 5
m é d ia
c la s
3103,333
1
1638,286
5
2587,143
3
1672,916
4
2683,456
2

Soma de
p o s to s
10
21
14
15
15

*clas: classificação.
1
CMF: comprimento médio de fruto; 2DMF: diâmetro médio de fruto; 3PMF: peso médio de fruto; 4NMFP: número médio de frutos por
planta; 5PROD: produção de frutos por planta.
a
1 - PI 206472; 2 - ‘Long Green ’; 3 - ‘Campineira’; 4 – ‘Flórida Market’; 5 - ‘E-22’.

(Quadro 4), sendo, portanto, selecionados para a fase seguinte do método. Por
outro lado, o acesso 2 (‘Long Green’)
obteve a quinta classificação para quatro dos cinco caracteres analisados e foi,
consequentemente, descartado, pois sua
soma de postos de classificação foi muito alta em relação aos demais acessos
(Quadro 4).
Comparando as distâncias genéticas (Quadro 2), do acesso 1 (PI
206472), em relação aos acessos 3, 4 e
5, selecionou-se o acesso 4 (‘Florida
Market’), por ser o mais distante
(D2 = 387,226). Observou-se que o híbrido 1 x 4 (Quadro 2), ocupou a segunda melhor posição na soma de postos de classificação dentre as combinações híbridas analisadas. Assim, foi
demonstrada a eficiência do método 3
em selecionar cruzamentos cujos híbridos tenham bom desempenho.
O híbrido 1 x 4 (PI206472 x ‘Florida Market’), quando comparado aos híbridos ‘Nápoli’ e ‘Super F 100’ (Quadro 2), apresentou estimativas superiores para os caracteres comprimento
médio de fruto (CMF), número médio
de frutos por planta (NMFP) e produção de fruto (PROD). Isto demonstra o
grande potencial deste cruzamento para
ser explorado comercialmente.
Apesar de os métodos utilizados serem consideradas eficientes, estes não
selecionaram ou explicaram o desempenho do híbrido 3 x 5 (‘Campineira’ x ‘E22’), que ocupou a primeira posição na
soma de postos de classificação das médias (Quadro 2). Em função da estimativa de D2, entre estes acessos (Quadro 2),
do desempenho de ambos os acessos
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.

(Quadro 4) e das estimativas de capacidade geral e especifica de combinação (Silva et al., 1999), supõe-se que interações
epistáticas estejam associadas ao desempenho deste híbrido. Para esclarecer esse
fato, novos estudos são necessários.
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RESUMO

ABSTRACT

Este estudo foi conduzido na Fazenda Campbell da Universidade do Arizona , no período de junho de 1994 a fevereiro de 1995,
com objetivo de determinar a equação do coeficiente de cultura (Kc)
como função de graus-dia de desenvolvimento (GDD) usando a série de senos Fourier, para alface (Lactuca sativa, L.), do tipo folhosa.
Foram usadas dez parcelas casualizadas, irrigadas de maneira a
manter o potencial matricial da água no solo acima ou igual a -20kPa,
que constituiram as repetições na determinação dos valores de
evapotranspiração máxima da cultura (ETm). Cada parcela foi
constituida por seis canteiros de 1,0 m x 7,3 m, com duas linhas de
plantas (cultivar Waldmann’s Green) em cada, com população, após
desbaste, de 48 plantas por canteiro. A época de desbaste ocorreu
com GDD de 228oC e Kc médio de 0,4 e a colheita com GDD igual
a 742oC e Kc médio de 1,2. Os valores de Kc como função de GDD,
em diferentes estádios do ciclo da cultura, permitiram gerar uma
equação que pode ser inserida em programa de computador para
manejo de irrigação, considerando um GDD final (GDD de ajuste)
de 900oC.

Relationship between lettuce crop coeficient and growing
degree days.
This research was carried out at the Campbell Farm of The
University of Arizona, from June 1994 to February 1995, with the
aim of determining a growing-degree-days-based crop coefficient
(Kc) equation for leaf lettuce (Lactuca sativa L.), using the Fourier
sine series model. Ten randomized experimental plots were irrigated,
in order to maintain a soil matric potential greater or equal to -20
kPa, as replications for the determination of crop maximum
evapotranspiration (ETm). Each plot consisted of six raised beds,
7.3 m long and 1.0 m wide, with two rows of lettuce (Lactuca sativa
L., cv. Waldmann’s Green) thinned to a final population of 48 plants
per bed. The thinning time occurred with a GDD of 228oC and
average Kc of 0.4. The harvest time occurred with GDD of 742oC
and average Kc of 1.2. The values of Kc as function of GDD, during
the crop season, allowed the generation of an equation that can be
inserted into irrigation scheduling software, considering an ending
GDD (adjustment GDD) of 900oC.

Palavras-chave: Lactuca sativa L., manejo de irrigação,
evapotranspiração, AZSCHED.

Keywords: Lactuca sativa L., irrigation management,
evapotranspiration, AZSCHED

(Aceito para publicação em 03 de abril de 1999)

A

programação da irrigação de uma
cultura consiste na determinação
do momento da irrigação (quando) e da
quantidade de água a ser aplicada (quanto), de maneira a compensar o consumo
de água. Este consumo é função de fatores climáticos locais refletidos na
evapotranspiração máxima (ETm) associada às fases fenológicas da cultura.
A evapotranspiração máxima de uma
cultura é geralmente determinada, de
maneira indireta, pela sua relação com a
evapotranspiração potencial de uma cultura de referência (ETo), através dos coeficientes de cultura (Kc), ( ETc = ETo ´
Kc). Os valores de Kc refletem as necessidades hídricas das plantas nos seus estágios vegetativos e reprodutivos. Vários
métodos podem ser usados na estimativa da evapotranspiração de referência.

1

Segundo Cuenca (1989), o método de
Penman, ou os seus derivados, por envolverem um maior número de
parâmetros, tem sido um dos mais recomendados. É um dos métodos mais
utilizados em todo o mundo para estimativa de ETo (Jensen et al., 1990).
As fases, ou estádios da cultura, fator de grande importância na determinação do consumo de água, podem ser
definidas de diversas formas, tais como:
dias após plantio, dias após emergência,
índice de área foliar e graus-dia de desenvolvimento (GDD). Tradicionalmente, os coeficientes Kc têm sido determinados com base em semana ou mês do
ano. Pesquisas recentes têm sido desenvolvidas com objetivo de se determinar
coeficientes de cultura como função do
estágio fenológico, percentagem do ci-

clo (Tosso & Torres, 1986), e graus-dia
de desenvolvimento (Sammis et
al.,1985; Fox et al., 1992).
Os coeficientes de cultura apresentados, para as fases fenológicas ou para
o ciclo da cultura, em relação ao número de dias após o plantio, podem levar à
estimativa equivocada de demanda de
água em regiões diferentes, devido à
variação no ciclo de desenvolvimento
imposta pelos fatores climáticos, principalmente, a temperatura.
O aumento de temperatura acelera o
desenvolvimento da planta, reduzindo
o seu ciclo (Chandler, citado por Infeld
& Silva, 1987). Com base nesse princípio ficavam explicadas as diferentes
durações do ciclo de uma cultura, em
dias, para cultivos em localidades com
regimes de temperaturas diferentes. A
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maioria dos processos fisiológicos nas
plantas superiores ocorrem entre temperaturas de 0 a 40°C e apesar dessa
ampla faixa de temperatura, o melhoramento genético tem trabalhado na busca de ampliar esse intervalo.
Vários trabalhos têm demonstrado a
grande utilidade do uso GDD para previsão das fases fenológicas, bem como
zoneamento de culturas (Gilmore &
Rogers,1958; Sammis et al.,1985; Slack
et al.,1994). Esta forma de “quantificar”
as fases fenológicas da planta, tem como
característica o fato de que GDD
independe da época e do local do plantio. Estes trabalhos de pesquisas têm
demonstrado uma maior adaptação do
ciclo de algumas culturas ao GDD do
que à quantidade de dias do calendário.
Gilmore & Rogers (1958) trabalhando
com milho híbrido, demonstraram a eficiência do GDD para prever
embonecamento do milho em lugar da
variação de dias. Sammis et al.(1985)
afirmam que um contador de tempo ou
“relógio fisiológico” desenvolvido com
base em GDD é menos variável do que
a contagem por dias do calendário.
O conceito de graus-dia ou unidades térmicas, pressupõe a existência de
uma temperatura abaixo da qual a planta não se desenvolve ou, se o fizer, o faz
a uma taxa muito reduzida, denominada temperatura base. Esse conceito se
baseia no fato de que uma planta necessita de certa quantidade de energia, representada pela soma de oC, GDD, acima do valor da temperatura-base, para
completar determinada fase fenológica
ou, mesmo, seu ciclo total.
Os estudos das interações climaplanta foram iniciados, segundo Mota
(1986), por Reámur, em 1735, sendo
este considerado o precursor do sistema de graus-dia ou unidades térmicas,
GD. Um grau-dia, ou unidade térmica,
GD, era definido como a temperatura
média do dia. No método original aplicado por Réaumur, a constante térmica
era calculada a partir da soma das temperaturas médias diárias acima de 0°C,
que podia ser determinada para o ciclo
total ou para cada fase. Esse método foi
denominado de método direto, que apresentava o inconveniente de sofrer variações segundo as localidades consideradas (Mota, 1986). De acordo com este
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.

autor, para atender ao cálculo de grausdia para diversas localidades deve-se usar
o método residual, que consiste no
somatório das diferenças entre a temperatura média diária e a temperatura base.
A planta apresenta uma faixa com
pontos extremos, inferior e superior, de
temperatura abaixo e acima dos quais ela
praticamente cessa o seu crescimento e
desenvolvimento, ou continua a taxas
relativamente reduzidas. Esses valores
são denominados de “temperaturas cardeais”. A complexidade fisiológica da
planta impede a determinação precisa
destas temperaturas. Contudo, é possível
encontrar na literatura resultados de pesquisas dando faixas de valores aproximados das temperaturas ótimas e extremas,
nas quais espera-se um pleno desenvolvimento da espécie cultivada. O sucesso
do uso de GDD para programação e manejo de irrigação se baseia na informação das temperaturas cardeais. Madariaga
& Knott (1951) e Slack et al. (1994) sugerem os valores 4,40C e 21,10C como
as temperaturas cardeais da alface.
Sammis et al. (1985) descobriram
que um polinômio de terceira ordem
descreve muito bem a relação entre coeficiente de cultura e graus-dias de desenvolvimento para alfafa, milho, sorgo,
e algodão. A mesma metodologia foi
usada por Plant et al. (1992) em algodão. Shayya et al. (1991) encontraram
uma relação linear entre Kc e GDD para
milho. Uma metodologia diferente foi
usada por Fox Jr. et al. (1992) que usaram séries de Fourier para descrever Kc
com base em GDD, a partir de valores
de ETm fornecidos por Erie et al. ( 1982)
para várias culturas.
Este trabalho teve por objetivo estabelecer uma relação entre o desenvolvimento da cultura da alface e sua
evapotranspiração máxima, para diferentes épocas e locais de plantio, para
determinar a equação do coeficiente de
cultura (Kc) como função de graus-dia
de desenvolvimento, usando a série de
senos Fourier.

MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi desenvolvido na Fazenda Campbell, da Universidade do
Arizona, no período de junho de 1994 a
fevereiro de 1995, com o último plantio

efetuado em 09 de novembro de 1994. O
local é de clima semi-árido, em latitude
32o16’49”N, longitude 111o58’16”W e a
713 metros acima do nível médio do mar.
A análise textural indicou solo composto por 51% de areia, 38% de silte e 11%
de argila (Silva, 1995).
Estudou-se a alface australiana, variedade “Waldman’s Green”, do tipo
folhosa, em dez parcelas, sendo cinco
irrigadas por gotejamento subsuperficial
(parcelas A, B, C, D e E) e outras cinco
parcelas (F, G, H, I e J) irrigadas por sulcos curtos e nivelados. Comparando o
efeito de métodos de irrigação, em outro
estudo com o mesmo experimento, Silva (1995) conclui que não houve diferença significativa entre as parcelas
irrigadas por sulcos e aquelas irrigadas
por gotejamento, no que se refere a
evapotranpiração. O momento de irrigação foi definido com uso de tensiômetros
instalados a 10, 15, 20, 25 e 30
centimetros de profundidades. Usou-se
a tensão média tomada nas cinco profundidades, de aproximadamente -20 kPa,
conforme estudos por Taylor (1965),
Sammis (1980) e Sammis et al. (1988).
A quantidade de água aplicada foi tal a
repor cem por cento do consumo ocorrido entre duas irrigações consecutivas.
Determinou se a evapotranspiração
da cultura nas dez parcelas, aleatoriamente distribuidas numa área experimental de aproximadamente 1.250 m2.
Cada parcela consistiu de seis canteiros
1,0 m x 7,3 m cada, com duas fileiras
de plantas por canteiro. O espaçamento
usado foi de 0,30 m entre fileiras e entre plantas no canteiro, representando
uma densidade populacional de 6.500
plantas por hectare.
Instalou-se, no centro de cada parcela uma bateria de tensiômetros com
as profundidades de 5, 10, 15, 20, 25,
45 e 55 cm. Os valores de potencial
matricial da água no solo foram obtidos
diariamente através de tensímetro digital portátil. Os cinco primeiros
tensiômetros foram usados para a determinação da tensão média da água na
camada 0 a 30 cm do solo. Os dois últimos tensiômetros foram usados para
determinação do gradiente de potencial
matricial a 50 cm de profundidade pela
equação 7. O conteúdo de água médio
do solo na camada de 0 a 50 cm, foi
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determinado pelo método da
reflectometria de onda eletromagnética
(TDR ,“Time Domain Reflectometer”),
com medidas em todas as parcelas.
Usou-se a equação de calibração do
TDR, para o solo estudado, determinada por Silva (1995):
(Equação 1)
em que Y = umidade do solo expressa em base de volume (cm3 cm-3) e X =
umidade do solo, com base em volume,
dada pelo instrumento.
A evapotranspiração de referência,
ETo, foi estimada pela equação de
Penman inicialmente modificada por
Pruitt (Doorenbos & Pruitt, 1977) conhecida como equação Penman-FAO,
dada por:
(Equação 2)
Em que c = coeficiente de ajuste, baseado em dados climatológicos;
= fator de ponderação dependente da temperatura e altitude
∆ = derivada da pressão de saturação de vapor como função da temperatura, para T= temperatura média em OC;
g = constante psicrométrica, mb oC-1; Rn
= radiação líquida, mm.dia-1; G = fluxo
de calor para o solo, mm.dia-1; U2m =
velocidade do vento a 2 metros de altura, km.dia-1; es = pressão de saturação
de vapor do ar, kPa; ea = pressão real de
vapor do ar, kPa.
Fervert et al. (1983) expressaram o
coeficiente de ajuste (c) em forma de
tabela. Mais tarde, Cuenca &
Jensen(1988), citados por Cuenca
(1989), expressaram os valores de c por:
(Equação 3)
em que RHmax = umidade relativa
máxima do ar, %; Rs = radiação solar
expressa em equivalente de evaporação,
mm.dia-1; Udia = velocidade média do
vento, durante o dia, a 2 m de altura, m
s-1; Udia/Unoite = relação entre velocidade
média do vento durante o dia e durante
a noite (dia considerado arbitrariamente como 7:00 as 19:00 horas)
Um exemplo de determinacao passo a passo da evapotranspiração de referência pelo método de Penman-FAO
pode ser encontrado em Cuenca (1989).
A evapotranspiração máxima (ETm)
da alface foi obtida a partir de medições,
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Equação 1

Y = 0,714 X + 4,483 (r2 = 0,9383)

Equação 2

Equação 3

c = 0,68 + 0,0028(RHmax) + 0,018 (Rs) - 0,068(Udia) + 0,013 (Udia/Unoite) + 0,0097
(Udia)( Udia/Unoite) + 0,43x10-4 (RHmax)(Rs)(Udia)

Equação 4

Equação 5

P + I + ES = ET ±[CB1] D ± ∆A

em campo, pelo metodo do balanço
hídrico do solo. A equação geral que
descreve o balanço de água na camada
superficial do solo é apresentada por
Slatyer (1970) como:
(Equação 4)
em que (tf-ti) corresponde ao intervalo de tempo entre as medições. O termo p representa as taxas de precipitação pluviométrica efetivas, assumidas
como sendo taxas de precipitação
pluviométrica de baixa intensidade, ou
seja, intensidade menor que a
infiltrabilidade do solo. O termo i (irrigação) foi obtido através da irrigação
controlada. O termo r (escoamento superficial ou runoff) foi considerado
negligível no presente estudo uma vez
que a superfície do solo apresentava
declividade zero e as chuvas ocorridas
foram de baixa intensidade. O termo e
representa a evapotranspiração e dz a
drenagem. q é a umidade do solo expressa com base em volume (cm3 cm-3).

Jury et al. (1991) apresentam a equação do balanço hídrico no solo, para intervalo definido de tempo,como:
(Equação 5)
onde os termos do lado esquerdo
representam
a
precipitação
pluviométrica efetiva, P, irrigação, I, e
escoamento superficial, ES. A soma
destes termos representam a entrada liquida de água no perfil de solo num determinado periodo de tempo de interesse. No lado direito da equação estão
evapotranspiração, ET, drenagem profunda, D, e variação de armazenamento
no perfil de solo, DA. Todos os termos
da equação são positivos com excessão
de D e DA que podem ser positivo ou
negativo. Um valor negativo de D representa fluxo ascendente de água vindo da camada abaixo da profundidade
até onde o balanço é conduzido. Variação negativa de armazenamento implica em valores finais menores do que os
iniciais.
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A saída (drenagem) ou entrada de
água (ascenção) na camada de solo em
estudo, (D), foi determinada com uso da
equação, expressa por Reichardt (1985),
(Equação 6)
onde qz é a densidade de fluxo calculada usando a “lei de DarcyBuckinghan” (Cassel & Nielsen, 1986)
que pode ser expressa por
(Equação 7)
em que K(h) =condutividade hidráulica como função do potencial matricial;
∂h
= o gradiente de potencial matricial;
∂z
z = profundidade.
Os valores de ∂h , gradiente de po∂z
tencial matricial, foram aproximados
pela média do gradiente de potencial
matricial no inicio (i) e no final (f) de
um dado periodo, isto é,
(Equação 8)
em que hc = potencial matricial da
água no solo na profundidade zc (ponto
de cima); hb = potencial matricial da
água no solo na profundidade zb (ponto
de baixo); i, f = índices que indicam instante inicial e final, respectivamente
Usou se a expressão de Gardner da
condutividade hidráulica (K) como função do potencial matricial (h), segundo
Reichardt (1985),
(Equação 9)
onde K’ e a são os parâmetros de
ajuste especificos para a camada de solo.
Para o solo do experimento, foi determinado K’= 0,00123 cm s-1 e a = 0,0501
cm-1 por Silva (1995) e Khan (1994).
Medidas de tensão e umidade foram
tomadas em intervalos de tempo variáveis ao longo do ciclo de crescimento
da cultura. Usou-se intervalo de dois
dias quando não ocorria chuva ou irrigação. Devido à impossibilidade de caminhar entre os canteiros após uma chuva, os intervalos estudados foram muitas vezes maiores que dois dias.
A equação 5 foi portanto usada para
determinação da evapotranspiração
máxima da cultura (ETm), uma vez que,
todos os demais parâmetros daquela
equação podiam ser avaliados.
As determinações de graus-dia (GD)
e Graus-Dia de Desenvolvimento
(GDD) foram feitas de acordo com
Snyder (1985), com temperaturas base
e superior para a alface dadas por
Madariaga & Knott (1951) e Slack et
al. (1994) considerando-se quatro casos:
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.

Equação 6

Equação 7

Equação 8

Equação 9

K(h) = K’ exp( αh)

Equação 10

Equação 11

Equação 12

Equação 13

GD={[M-Tbase)(π/2 - θ) + W cos (θ)]/π} - {[(M-Tsup)( π/2 - φ) + W cos (φ)]/ π}
Equação 14

a) Temperatura mínima do dia acima da
base e temperatura máxima do dia abaixo
do limite superior. Para este caso, os valores de GD são determinados como:
(Equação 10)
em que GD = graus-dia, oC; Tmax =
temperatura máxima do ar, oC; Tmin =
temperatura mínima do ar, oC; Tbase =
temperatura base para a planta, oC
b) Temperatura mínima do dia abaixo
da base e temperatura máxima do dia abaixo do limite superior. Para este caso, os
valores de GD são determinados como:
(Equação 11)
em que θ = arcsen [(Tbase-M)/W]; M=
(Tmax+Tmin)/2; W= (Tmax-Tmin)/2
c) Temperatura mínima do dia acima
da base e temperatura máxima do dia acima do limite superior. Para este caso, os
valores de GD são determinados como:
(Equação 12)

Equação 15

em que φ= arcsen [(Tsup - M)/W];
d) Temperatura mínima do dia abaixo
da base e temperatura máxima do dia acima do limite superior. Para este caso, os
valores de GD são determinados como:
(Equação 13)
GDD e Kc foram ajustados usando
regressão linear multipla, de maneira a
determinar os coeficientes ci da série
seno de Fourier, representada pela Equação 14, tendo os valores de coeficientes
de cultura como variável dependente
versus até seis termos {sen [i y(t)]},
como variáveis independentes.
(Equação 14)
A variável y(t) foi determinada segundo Fox Jr. et al. (1992) que definiram esta variável como função de GDD
a partir do plantio, transplantio, ou emergência, até um dia t onde o coeficiente
de cultura teria um valor igual a zero,
conforme Equação 15.
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Tabela 1. Resumo do balanço hídrico do solo para determinação de ETm, valores médios de Eto calculados pela equação Penman-FAO e
valores calculados de Kc para cada parcela de estudo. Tucson-AZ, 1994-1995.
P e río d o
10-12/Dez.

12-14/Dez.

14-16/Dez.

16-20/Dez.

P a rc e la h m é d io g ra d . h

flu xo ( q )

D

I

∆A

ET m

ETo

Kc

cm .c.a.

c m /c m

c m /h

c m /h

cm

cm

cm

m m / d ia

m m / d ia

A

-119,54

0,34

0,0078

0,0052

0,26

0

-0,54

1,41

2,89

0,49

B

-111,63

1,51

0,0117

-0,0059

-0,30

0

0,20

0,50

2,89

0,17

D

-112,40

-0,99

0,0112

0,0223

1,12

0

-1,56

2,20

2,89

0,76

G

-103,72

0,34

0,0173

0,0115

0,57

0

-0,82

1,.25

2,89

0,43

I

-107,55

-0,94

0,0143

0,0277

1,39

0

-1,59

1,00

2,89

0,35

A

-136,90

0,34

0,0033

0,0022

0,10

0

-0,29

0,95

2,06

0,46

B

-132,30

1,36

0,0041

-0,0015

-0,07

0

0,01

0,30

2,06

0,15

C

-137,4

-0,07

0,0032

0,0034

0,16

0

-0,11

-0,25

2,06

-

D

-128,22

-0,89

0,0051

0,0096

0,46

0

-0,63

0,86

2,06

0,42

E

-120,3

-0,94

0,0075

0,0146

0,70

0

-0,83

0,65

2,06

0,32

F

-134,3

-0,07

0,0037

0,0040

0,19

0

-0,29

0,51

2,06

0,25

G

-115,46

0,85

0,0096

0,0015

0,07

0

-0,56

2,45

2,06

1,19

H

-148,6

0,54

0,0018

0,0008

0,04

0

-0,28

1,19

2,06

0,58

I

-127,45

-0,53

0,0053

0,0081

0,39

0

-0,56

0,85

2,06

0,41

J

-147,4

-1,45

0,0019

0,0048

0,23

0

-0,36

0,65

2,06

0,32

A

-149,14

0,54

0,0018

0,0008

0,04

0

-0,23

0,96

2,38

0,40

B

-147,36

1,31

0,0019

-0,0006

-0,03

0

-0,16

0,95

2,38

0,40

C

-144,6

-0,17

0,0022

0,0026

0,13

0

-0,31

0,90

2,38

0,38

D

-140,21

-0,33

0,0028

0,0037

0,18

0

-0,21

0,15

2,38

0,06

E

-134,3

-0,48

0,0037

0,0055

0,27

0

-0,54

1,35

2,38

0,57

F

-145,8

0,18

0,0021

0,0017

0,08

0

-0,17

0,45

2,38

0,19

G

-124,90

1,00

0,0060

0,0000

0,00

0

-0,20

0,99

2,38

0,42

H

-154,0

0,59

0,0014

0,0006

0,03

0

-0,11

0,41

2,38

0,17

I

-139,70

-0,02

0,0029

0,0029

0,14

0

-0,54

1,98

2,38

0,83

J

-154,8

-2,01

0,0013

0,0040

0,19

0

-0,36

0,85

2,38

0,36

A

-145,32

0,39

0,0022

0,0013

0,13

1,2

0,52

1,38

3,01

0,46

B

-138,17

0,80

0,0031

0,0006

0,06

1,2

0,42

1,80

3,01

0,60

C

-155,8

0,03

0,0013

0,0012

0,12

1,2

0,65

1,08

3,01

0,36

D

-139,59

-0,04

0,0029

0,0030

0,29

1,2

0,21

1,76

3,01

0,58

E

-143,8

-0,43

0,0023

0,0033

0,32

1,2

0,44

1,10

3,01

0,37

F

-154,0

0,39

0,0014

0,0009

0,08

1,2

0,67

1,13

3,01

0,38

G

-116,74

1,00

0,0090

0,0000

0,00

1,2

0,71

1,23

3,01

0,41

H

-160,9

0,64

0,0010

0,0004

0,03

1,2

0,86

0,78

3,01

0,26

I

-133,88

0,97

0,0038

0,0001

0,01

1,2

0,63

1,40

3,01

0,47

J

-166,2

-1,45

0,0008

0,0019

0,18

1,2

0,55

1,18

3,01

0,39

O denominador da Equação 15 representa, portanto, o total acumulado de
graus-dia de desenvolvimento no final
do ciclo da cultura e o numerador
corresponde ao valor de GDD acumulado até um dia t do ciclo vegetativo, na
fase fenológica de interesse.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os valores médios de ETo determinados pela equação de Penman-FAO são
apresentados na Tabela 1. Observa-se
uma tendência de crescimento dos valo-

res de ETo obtidos durante o período de
estudo, embora tenha ocorrido, frequentemente, redução de um dia para o outro.
Como os fatores climáticos envolvidos
na determinação de ETo, tais como, umidade relativa do ar, temperatura e radição
solar, foram obtidos dentro do experiHortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.
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Tabela 1. (Continuação)
P e río d o
20-24/Dez.

0 9 -1 3 / Ja n.

21/Ja n-01/Fev

07-11/Fev.

P a rc e la h m é d io g ra d . h

K

flu xo ( q )

D

I

∆A

ET m

ETo

cm .c.a.

c m /c m

c m /h

c m /h

cm

cm

cm

m m / d ia

m m / d ia

-147,36

0,08

0,0019

0,0018

0,17

0

1,13

2,81

0,40

A

-0,62

Kc

B

-138,17

0,69

0,0031

0,0009

0,09

0

-0,60

1,28

2,81

0,46

C

-167,3

0,59

0,0007

0,0003

0,03

0

-0,27

0,60

2,81

0,21

D

-142,30

0,09

0,0021

0,0019

0,18

0

-0,68

1,25

2,81

0,44

E

-155,5

-0,23

0,0013

0,0016

0,15

0

-0,56

1,03

2,81

0,37

F

-162,2

0,59

0,0009

0,0004

0,04

0

-0,27

1,16

2,81

0,41

G

-116,74

0,69

0,0090

0,0028

0,27

0

-0,66

0,98

2,81

0,35

H

-175,2

0,85

0,0005

0,0001

0,01

0

-0,34

0,83

2,81

0,30

I

-134,65

0,19

0,0037

0,0030

0,29

0

-0,79

1,24

2,81

0,44

J

-184,1

-1,45

0,0003

0,0008

0,07

0

-0,55

1,20

2,81

0,43

A

-138,43

-0,28

0,0030

0,0039

0,37

0

-0,99

1,56

2,63

0,59

B

-112,65

1,10

0,0111

-0,0011

-0,11

0

-0,36

1,18

2,63

0,45

C

-148,4

0,29

0,0018

0,0013

0,13

0

-0,87

1,86

2,63

0,71

D

-139,70

-0,12

0,0029

0,0032

0,31

0

-1,33

2,55

2,63

0,97

E

-127,7

-0,28

0,0052

0,0067

0,64

0

-1,32

1,70

2,63

0,65

F

-136,9

-0,28

0,0033

0,0042

0,40

0

-0,97

1,43

2,63

0,54

G

-133,58

-0,94

0,0039

0,0075

0,72

0

-1,15

1,08

2,63

0,41

H

-149,4

-0,33

0,0018

0,0023

0,22

0

-0,61

0,98

2,63

0,37

I

-136,13

-0,33

0,0034

0,0045

0,44

0

-1,12

1,70

2,63

0,65

J

-148,6

-0,58

0,0018

0,0029

0,28

0

-0,91

1,58

2,63

0,60

A

-179,51

0,90

0,0004

-0,0000

0,01

1,8

-0,48

1,89

3,09

0,61

B

-183,34

1,46

0,0003

-0,0001

-0,04

1,8

-0,18

1,68

3,09

0,54

C

-183,8

0,44

0,0003

0,0002

0,05

1,8

-1,67

2,85

3,09

0,92

D

-171,09

0,34

0,0006

0,0004

0,10

1,8

-0,90

2,16

3,09

0,70

E

-169,6

-0,28

0,0006

0,0008

0,25

1,8

-1,11

2,34

3,09

0,76

F

-177,2

0,13

0,0004

0,0004

0,12

1,8

-1,47

2,63

3,09

0,85

G

-158,59

0,80

0,0011

0,0002

0,06

1,8

-0,21

1,63

3,09

0,53

H

-192,3

0,39

0,0002

0,0001

0,04

1,8

-3,11

4,06

3,09

1,31

I

-169,05

1,66

0,0007

-0,0004

-0,12

1,8

-0,16

1,73

3,09

0,56

J

-190,2

0,18

0,0002

0,0002

0,06

1,8

-0,12

1,56

3,09

0,50

A

-187,68

1,20

0,0003

0,0001

0,00

0,6

-0,69

3,23

3,81

0,85

B

-161,39

1,36

0,0010

0,0003

0,00

0,6

-1,16

4,41

3,81

1,16

C

-204,8

0,95

0,0001

0,0000

0,00

0,6

-1,29

4,73

3,81

1,24

D

-177,21

0,74

0,0004

-0,0001

-0,01

0,6

-1,24

4,57

3,81

1,20

E

-216,5

1,25

0,0001

0,0000

0,00

0,6

-1,38

4,63

3,81

1,22

F

-222,6

0,95

0,0000

0,0000

0,00

0,6

-0,46

2,65

3,81

0,70

G

-139,70

1,61

0,0029

0,0017

0,00

0,6

-0,65

3,13

3,81

0,82

H

-222,4

0,79

0,0000

0,0000

0,00

0,6

-1,11

4,28

3,81

1,12

I

-193,54

4,32

0,0002

0,0006

0,00

0,6

-1,02

4,05

3,81

1,06

J

-223,4

2,43

0,0000

-0,0001

-0,01

0,6

-1,58

5,48

3,81

1,44
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Figura 1. Coeficientes de cultura (Kc) com base em graus-dia de desenvolvimento (GDD),
para as diferentes parcelas estudadas. Tucson-AZ, 1994-1995.

Equação 16

mento, sendo portanto os mesmos envolvidos na evapotranspiração máxima
da cultura em estudo, a relação entre ETm
e ETo não será reduzida como
consequência de redução na ETo apenas.
Observou-se uma variação relativamente grande nos resultados de ETm
para as diferentes parcelas dentro de um
mesmo período. No primeiro período,
por exemplo, os valores de ETm variaram de 0,50 a 2,20 mm/dia. Esta variação não deveria existir caso não
tivessemos nenhuma diferença na capacidade de retenção de água pelo solo das
diferentes parcelas, bem como diferenças na fertilidade do solo. Embora todo
o cuidado tenha sido tomado para que
as parcelas tivessem as mesmas características, tanto de armazenamento de
água como de fertilidade, os valores de
ETm não foram os mesmos. As diferenças podem ter sido devidas, também, a
erros inevitáveis de determinação da
tensão da água para cálculo do gradiente de potencial, causados por diferenças
140

de leitura nos tensiômetros, ou mesmo,
erros de estimativa do armazenamento
de água pelo solo. Nos demais períodos
de avaliação, correpondentes ao estádios
de maior cobetura vegetal, as variações
entre ETm foram menores com média
crescentes de um período para o outro
(Tabela 1).
Percebe-se uma grande variação nos
resultados de Kc (Tabela 1) entre as parcelas, explicada pela variação entre os
valores de ETm. Além dos inevitáveis
erros na determinação de ETm pelo
método do balanço hídrico do solo, temse também a variabilidade espacial das
caracteristicas físicas do solo (Cassel &
Nielsen, 1986). Foi prevendo estas variações que se decidiu por trabalhar com
dez parcelas ao invés de somente uma.
Apesar das variações de Kc entre as
parcelas, para um mesmo período, percebe-se o crescimento dos valores médios a partir do segundo período, tornando-se máximo por ocasião da colheita (Figura 1). Como Kc reflete a exigên-

cia hídrica da cultura, a Figura 1 mostra
também que tal exigência não é uniforme. Além dos fatores de solo que afetam a deteminação de ETm pelo método usado neste estudo, tem-se também
o fator fisiologia da planta. A natural
desuniformidade entre área foliar das
plantas nas diferentes parcelas acarreta
também variações de ETm e
consequentemente de Kc.
Os valores de graus-dia, GD, foram
calculados usando se as equações 10, 11,
12 e 13. Vale lembrar que GDD
corresponde ao acumulo de GD a partir
da data da germinação que ocorreu, de
maneira geral, em 09 de novembro de
1994 (Tabela 2). Os dados usados para
obtenção de GD, foram: temperatura máxima e temperatura mínima do dia,
registradas no local do experimento, e temperaturas cardeais dadas por Madariaga
& Knott (1951) e Slack et al. (1994).
A partir das Tabelas 1 e 2, obteve-se
os valores de Kc como função de GDD,
representados na Figura 1, considerandose a data média de cada período estudado.
A Figura 1 mostra o ajuste obtido,
pelo método de regressão linear múltipla, segundo metodologia proposta por
Fox Jr. et al.(1992) usando séries de
Fourier para descrever Kc com base em
GDD. A equação obtida, com
r2=0.9951, no ajuste foi:
(Equação 16)
Existe uma boa correlação entre grausdia de desenvolvimento (GDD) e consumo relativo (Kc) da cultura da alface, representada pela série seno de Fourier, podendo a equação de Kc como função de
GDD ser usada em projetos ou manejo de
irrigação de alface do tipo folhosa.
O maior consumo relativo de água na
cultura da alface ocorreu na ocasião da
colheita. Portanto, o valor de Kc a ser usado na elaboração de um projeto de irrigação desta cultura deverá ser o máximo
obervado, porém, este deverá ser usado
somente durante o período de colheita.
Os coeficientes (ci) da equação obtida podem ser inseridos no programa
de manejo de irrigação AZSCHED de
Fox Jr. et al. (1992), para um GDD final de 900oC, de maneira a se usar os
coeficientes de cultura específicos para
a alface do tipo folhosa. Para os não
usuários do programa, sugere-se os valoHortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.
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Tabela 2. Valores de GD e GDD a partir da data de germinação da alface. Tucson-AZ, 1994-1995.
D a ta

GD
o

09/N ov/94

GD D

C

o

D a ta

C

GD
o

C

GD D
o

D a ta

C

GD
o

C

GD D
o

C

9,23

9,23

13/Dez

6,28

244,82

1 6 / Ja n

3,91

10/N ov

11,39

20,62

14/Dez

4,90

249,72

1 7 / Ja n

1,02

487,71

11/N ov

10,71

31,33

15/Dez

4,41

254,13

1 8 / Ja n

3,42

491,13

12/N ov

9,76

41,09

16/Dez

5,85

259,98

1 9 / Ja n

5,61

496,74

13/N ov

7,01

48,10

17/Dez

7,99

267,97

2 0 / Ja n

7,53

504,27

14/N ov

6,00

54,10

18/Dez

8,79

276,76

2 1 / Ja n

4,82

509,09

15/N ov

8,03

62,13

19/Dez

7,72

284,48

2 2 / Ja n

5,32

514,41

16/N ov

11,96

74,09

20/Dez

7,42

291,90

2 3 / Ja n

6,95

521,36

17/N ov

6,40

80,49

21/Dez

8,37

300,27

2 4 / Ja n

9,30

530,66

18/N ov

7,18

87,67

22/Dez

8,04

308,31

2 5 / Ja n

10,71

541,37

19/N ov

2,28

89,95

23/Dez

11,51

319,82

2 6 / Ja n

5,96

547,33

20/N ov

3,07

93,02

24/Dez

9,66

329,48

2 7 / Ja n

4,19

551,52

21/N ov

6,11

99,13

25/Dez

9,91

339,39

2 8 / Ja n

4,92

556,44

22/N ov

6,31

105,44

26/Dez

4,31

343,70

2 9 / Ja n

5,41

561,85

23/N ov

12,00

117,44

27/Dez

6,76

350,46

3 0 / Ja n

6,30

568,15

24/N ov

10,34

127,78

28/Dez

6,16

356,62

3 1 / Ja n

7,22

575,37

25/N ov

9,06

136,84

29/Dez

6,27

362,89

01/Fev/95

8,43

583,80

26/N ov

0,00

136,84

30/Dez

3,27

366,16

02/Fev

9,70

593,50

27/N ov

2,39

139,23

31/Dez

4,31

370,47

03/Fev

10,27

603,77

28/N ov

3,14

142,37

0 1 / Ja n/ 9 5

5,39

375,86

04/Fev

10,45

614,22

29/N ov

4,94

147,31

0 2 / Ja n

7,66

383,52

05/Fev

8,86

623,08

30/N ov

7,06

154,37

0 3 / Ja n

6,36

389,88

06/Fev

8,95

632,03

01/Dez/94

8,34

162,71

0 4 / Ja n

6,11

395,99

07/Fev

9,47

641,50

02/Dez

8,23

170,94

0 5 / Ja n

8,01

404,00

08/Fev

10,37

651,87

03/Dez

8,08

179,02

0 6 / Ja n

5,57

409,57

09/Fev

10,20

662,07

04/Dez

8,43

187,45

0 7 / Ja n

7,01

416,58

10/Fev

6,01

668,08

05/Dez

8,56

196,01

0 8 / Ja n

8,94

425,52

11/Fev

7,06

675,14

06/Dez

9,11

205,12

0 9 / Ja n

9,05

434,57

12/Fev

8,31

683,45

07/Dez

8,86

213,98

1 0 / Ja n

9,40

443,97

13/Fev

11,06

694,51

08/Dez

5,81

219,79

1 1 / Ja n

7,86

451,83

14/Fev

10,66

705,17

09/Dez

3,60

223,39

1 2 / Ja n

7,76

459,59

15/Fev

8,51

713,68

10/Dez

4,80

228,19

1 3 / Ja n

7,11

466,70

16/Fev

9,71

723,39

11/Dez

5,11

233,30

1 4 / Ja n

8,12

474,82

17/Fev

9,24

732,63

12/Dez

5,24

238,54

1 6 / Ja n

7,96

482,78

18/Fev

9,78

742,41

res de Kc, para todo o ciclo, como função do acumulo de unidades térmicas,
apresentados na Tabela 3.
A Tabela 3 permite definir a quantidade de água a ser reposta em cada irrigação, calculando a ETm a partir da ETo
do local, usando os valores de Kc de

Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.

acordo com os valores de GDD calculados desde a emergência.
Sugere-se que os dados obtidos de
Kc como funcão de GDD sejam testados em diferentes tipos de clima e épocas de plantio, bem como em diferentes
solos, de modo a confirmar ou rejeitar a
idéia de extrapolação de informações

486,69

necessária no manejo de irrigação da
cultura de alface. De qualquer modo, Kc
como função de GDD com certeza aproxima-se mais da realidade quando comparado com os valores existentes em
tabelas, de Kc como função de dias após
germinação, que não informam as condições em que tais dados foram obtidos.
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Tabela 3. Sugestão de coeficientes de cultura para os diferentes estádios vegetativos da
alface do tipo folhosa. Tucson-AZ, 1995-1996.

GD D (o C )
a té 300
300 a 350
350 a 400
400 a 450
450 a 500
500 a 550
550 a 600
600 a 650
650 a 750
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Produtividade de cenoura e alface em sistema de consorciação.
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RESUMO

ABSTRACT

Com o objetivo de avaliar as culturas de cenoura e alface no
sistema de consórcio, foram conduzidos dois experimentos na estação experimental da Pesagro-Rio em Campos dos Goytacazes, RJ,
em cultivo de inverno nos anos de 1995 e 1996. As alfaces foram
cultivadas em monocultivo e em consórcio com a cultura de cenoura. Utilizou-se delineamento experimental de blocos ao acaso com
quatro repetições. Para cenoura foram analisados seis tratamentos
(cenoura em monocultivo e em consórcio com cinco cultivares de
alface). Para a alface foi utilizado esquema fatorial com dois sistemas de cultivo e cinco cultivares. As parcelas experimentais possuíam dimensões de 1 m x 1,5 m. No primeiro experimento, foram
utilizadas as cultivares de alface Babá-de-verão, Regina-71, Vitória, Brasil-303 e Carolina e no segundo experimento, as cultivares
Carolina, Elisa, Regina-71, Vitória e Marisa. A cultivar de cenoura
utilizada foi a Brasília. A eficiência do consórcio foi avaliada pelo
cálculo da Razão de Área Equivalente (RAE). Em ambos experimentos, tanto para monocultivo quanto para consórcio, as culturas
apresentaram produção adequada para comercialização. Apenas
houve prejuízo à cenoura no sistema de consórcio quando esta foi
cultivada com a alface cv. Marisa. Os valores da RAE, 1,74 e 1,76,
evidenciaram que a utilização do consórcio foi vantajosa nos dois
ensaios, ou seja, para obter-se a mesma produção de alface ou cenoura em monocultivo seria necessário um acréscimo em área de
74% e 76%, considerando o primeiro e segundo ano de experimentação, respectivamente.

Production of lettuce and carrot in an intercropping system.
Two experiments were conducted at the Campos Experiment
Station – Pesagro-Rio, during the winter season of 1995 and 1996,
to evaluate the performance of carrot and lettuce in an intercropping
system. For the first experiment the lettuce cultivars comprised Babáde Verão, Regina-71, Vitória, Brasil-303 and Carolina, whilst for
the second experiment comprised Carolina, Elisa, Regina-71, Vitória and Marisa. The carrot cultivar Brasília was used in both
experiments. Lettuce cultivars were used in monoculture and in an
intercropping with carrot. The experimental design comprised
randomized blocks with four replications. For carrot, six treatments
were analysed (monoculture and intercropping with five lettuce
cultivars), and for lettuce, a factorial arrangement with two systems
and five cultivars was used. Each experimental plot had the
dimensions of 1 m x 1.5 m. The intercropping system efficiency
was measured by the “Land Equivalent Ratio” (LER) technique.
For both experiments and crops, in monoculture and intercropping
system, productions were considered suitable for marketing.
However, when carrot was intercropped with the lettuce cultivar
Marisa there was a decrease observed in carrot root quality. The
LER values of 1.74 and 1.76 provide evidence that this practice was
advantageous in both experiments, that is, to harvest the equivalent
production of lettuce or carrot in a monoculture system there would
be a need to increase the planted area by 74% and 76%, considering
two years of experimentation, respectively.

Palavras-chave: Lactuca sativa, Daucus carota, monocultivo,
consórcio, Razão de Área Equivalente.

Keywords: Lactuca sativa, Daucus carota, monoculture,
intercropping, Land Equivalent Ratio.
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A

consorciação de culturas pode ser
definida como sendo o cultivo simultâneo de duas ou mais culturas em
uma mesma área. É empregada, sobretudo, pelos pequenos agricultores, que
dessa forma, procuram aproveitar ao
máximo as áreas limitadas de que dispõem. É importante para o melhor aproveitamento da área, dos insumos e da
mão-de-obra utilizada em capinas, adubações, aplicações de defensivos e outros tratos culturais. É muito utilizado
pelos agricultores, principalmente o
consórcio das culturas de milho e feijão. As pesquisas envolvendo a
consorciação de milho e feijão no Brasil têm despertado a atenção de inúmeHortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.

ros pesquisadores. Os trabalhos que estão sendo realizados enfocam vários
aspectos deste sistema cultural, tais
como: arranjamento, densidade e época
de semeadura das duas culturas, recomendações de fertilizantes e a identificação das cultivares mais adaptadas
(Ramalho et al., 1983; Vieira,1985).
Carvalho & Milanez, 1995, trabalhando com o consórcio milho e soja
observaram que a presença da soja não
afetou a produtividade do milho em consórcio e que o rendimento da soja no
consórcio foi sempre inferior ao
monocultivo. A análise da produção
equivalente de milho mostrou que o sistema consorciado proporcionou uma

renda bruta que variou de 10 a 30% acima do monocultivo do milho ou da soja.
O consórcio de hortaliças apesar de
muito praticado é ainda pouco estudado pela pesquisa. O plantio de trevo em
consórcio com a cultura do repolho com
o objetivo de redução da população de
pragas pelo aumento da de predadores
foi estudado por Armstrong &
Mckinlay, 1997 e Booij et al., 1997,
obtendo significativo resultado. No consórcio de trigo e mostarda indiana
(Brassica juncea), em pesquisa realizada por Verna et al., 1997, obteve-se significativo aumento da produção de mostarda sem redução da produção de trigo. Neste sistema a Razão de Área Equi143
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Tabela 1. Classificação das raízes de cenoura com base no comprimento (cm) e no diâmetro (cm).

C la s s e
L ong a
Mé d i a
Curta

C o m p r im e n t o ( c m )
17 a 25
12 a m enos d e 17
9 a m enos d e 12

D iâ m e t r o ( c m )
m enos d e 5,0
m a i s d e 2,5
m a i s d e 1,0

Fonte: Normas do Ministério da Agricultura (Sonnenberg, 1985)

valente foi de 1,19 e houve elevação do
coeficiente energético em 10,6% em
relação ao monocultivo das culturas.
Em trabalhos com consórcio, a Razão de Área Equivalente (RAE) tem sido
usada com freqüência na avaliação da
eficiência do consórcio de culturas, em
relação aos monocultivos. A RAE é definida como sendo a área de terra
requerida no monocultivo para se obter
a mesma produção do sistema consorciado (Ramalho et al., 1983,
Vieira,1985).
A produtividade de 1 ha de cenoura
varia de 25 a 50 t/ha e a cultura de alface produz de 20 a 40 t/ha, variando o
peso das plantas de 250 a 350 g
(Sonnenberg, 1985). A cenoura cv. Brasília em monocultura tem ciclo de 85 a
95 dias para o início da colheita e produtividade em torno de 30 t/ha
(Agroceres, 1994). A alface em trabalhos desenvolvidos na Estação Experimental da Pesagro-Rio de Campos dos
Goytacazes tem sido colhida em cultivos individuais aos 55 dias após a semeadura com peso de plantas em torno
de 350 g. A produtividade média de cenoura e alface no Estado do Rio de Janeiro no ano de 1995 foi 26,76 t/ha e
29,08 t/ha, respectivamente. Para a cultura da alface no município de Campos
dos Goytacazes a produtividade foi de
15,8 t/ha (Emater-Rio, 1995).
O clima no município de Campos
dos Goytacazes caracteriza-se por verões chuvosos e quentes com temperatura média superior a 25oC e invernos
com temperatura média superior a 20oC.
Pesquisas realizadas pela PESAGRORIO recomendaram a cenoura cultivar
Brasília para plantio durante todo o ano
no município. Também em virtude das
condições climáticas são indicadas para
plantio no município, durante todo o
ano, cultivares de alface para verão.
O município de Campos dos
Goytacazes é grande consumidor de
144

hortaliças, porém, a produção é insuficiente para abastecer o mercado, obrigando a importação de outras regiões,
dentro e fora do Estado. O desenvolvimento da olericultura, além de abastecer este mercado, vem ao encontro da
política de diversificação agrícola para
a região Norte Fluminense, dominada
pela monocultura da cana-de-açúcar.
O objetivo deste trabalho foi avaliar
o comportamento das culturas de cenoura e alface no sistema de consórcio.

MATERIAL E MÉTODOS
Foram conduzidos dois experimentos na Estação Experimental da PesagroRio de Campos dos Goytacazes, RJ, iniciados em 27 de julho de 1995 e 20 de
junho de 1996 com a semeadura da cenoura. As mudas de alface foram transplantadas 7 dias depois da semeadura
da cenoura em ambos os experimentos.
Foram utilizadas cultivares de alface
indicadas pela Pesagro-Rio para plantio no verão. No primeiro ano utilizaram-se as cultivares Babá-de-verão,
Regina-71, Vitória, Brasil-303 e Carolina, todas do tipo lisa. No segundo ano,
foram utilizadas as cultivares do tipo lisa
Carolina, Elisa, Regina-71 e Vitória e a
do tipo crespa Marisa. As plantas de alface foram cultivadas em monocultivo
e em consórcio com a cenoura cultivar
Brasília, que é indicada para cultivo na
região. Em consórcio, a alface foi
plantada entre as linhas de cenoura. O
espaçamento utilizado foi 0,25 m entre
linhas e 0,25 m entre plantas para a alface e para a cenoura o espaçamento foi
0,25 m entre linhas e, após desbaste, em
torno de 0,05 m entre plantas. A parcela experimental para a cultura da alface
foi composta por quatro linhas (1 m)
com seis plantas (1,5 m) por linha, sendo consideradas como área útil as duas
linhas internas com quatro plantas centrais, totalizando oito plantas. Para a
cenoura a parcela experimental foi com-

posta por quatro linhas (1 m) com 1,5 m
de comprimento, sendo área útil as duas
linhas centrais com 1 m de comprimento. As mudas de alface foram produzidas em bandejas de isopor utilizando
substrato comercial à base de
vermiculita e matéria orgânica adicionando-se 500 g de 4-14-8 por saco de
25 Kg. O transplante foi realizado quando as mudas estavam com três a quatro
folhas e a cenoura previamente semeada
nos canteiros com cerca de 2 cm de altura. Foi utilizado na adubação dos canteiros esterco de curral curtido na proporção de 50 t/ha. Em cobertura, todas
as parcelas receberam duas adubações
foliares com uréia a 1%, até a colheita
da alface. Após a colheita da alface foi
feita adubação da cenoura com 100 Kg/
ha de nitrogênio na forma de uréia. O
desbaste da cenoura foi realizado aos 25
dias da semeadura em ambos os experimentos. As cultivares de alface foram
colhidas simultaneamente, aos 33 dias
após o transplante das mudas para os
canteiros no primeiro experimento e aos
38 dias no segundo experimento. A cenoura foi colhida aos 80 dias após a semeadura no experimento do primeiro
ano e aos 88 dias no segundo ano. Para a
alface foram avaliadas as características
peso das plantas e produtividade e para a
cenoura produção total e classificada das
raízes de acordo com as normas do Ministério da Agricultura (Tabela 1),
(Sonnenberg, 1985). A eficiência do consórcio foi avaliada pelo cálculo da Razão de Área Equivalente (RAE), obtida
pela expressão: RAE = CA/MA + CC/MC,
onde, CA e CC são as produtividades (t/
ha), em consorciação, das culturas de alface e cenoura, respectivamente; MA e
MC são as produtividades (t/ha) em
monocultivo, das culturas de alface e
cenoura, respectivamente.
O valor final da RAE foi obtido pela
média das RAEs calculadas para cada
cultivar de alface.
Utilizou-se delineamento experimental de blocos ao acaso com quatro
repetições. Foram realizadas análises de
variância distintas para as produções de
cenoura e alface. Para a alface foi utilizado esquema fatorial com dois sistemas de cultivo (consorciado e
monocultivo) e cinco cultivares. Para
cenoura foi utilizado esquema de bloHortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.
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cos ao acaso com seis tratamentos (cenoura em monocultivo e em consórcio
com cinco cultivares de alface).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No primeiro ano, para as cultivares
de alface Regina-71 e Carolina houve
efeito da interação sistema de cultivo e
cultivar, porém, na média geral de peso
de plantas e produtividade, não houve
diferença significativa entre sistemas
(Tabela 2). É importante observar também que a interação sistema de cultivo
e cultivar não foi significativa no segundo ano de experimentação (Tabela 3).
No primeiro ano, houve diferença significativa para peso médio das plantas e
produtividade entre as cultivares, dentro dos dois sistemas de cultivo (Tabela
2). Em monocultivo destacaram-se as
cultivares Babá-de-verão, Vitória, Regina-71 e Carolina. Em consórcio as
melhores foram Regina-71, Babá-deverão, Brasil-303 e Vitória. O peso médio de plantas em monocultivo foi de
298,95 g e a produtividade média 47,2
t/ha. Em consórcio, o peso médio de
plantas e a produtividade média foram
de 301,65 g e 47,9 t/ha, respectivamente. A Razão de Área Equivalente para o
experimento foi de 1,74.
No segundo ano, não houve diferença estatística entre as cultivares de alface para as variáveis peso de plantas e
produtividade nos dois sistemas de cultivo (Tabela 3). Com relação ao sistema
de cultivo houve diferença estatística,
sendo obtidos em média, no
monocultivo peso de plantas de 397,03
g e produtividade de 63,05 t/ha, resultados estatisticamente superiores aos obtidos no consórcio. Nesse caso, o peso
médio de plantas e a produtividade média foram 310,33 g e 49,20 t/ha, respectivamente. A Razão de Área Equivalente
foi de 1,76.
O acúmulo de matéria seca pela
planta de alface é lento até cerca de 30
dias após a emergência, aumentando
rapidamente após este período. Em trabalho de pesquisa com a cultivar Brasil-48, do 51o ao 62o dia após a emergência ocorreu aumento de matéria seca
de 81,3% (Ferreira et. al., 1993). Como
o primeiro experimento foi colhido aos
33 dias, com 5 dias menos que o segunHortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.

Tabela 2. Peso médio das plantas (g) e produtividade (t/ha) de cinco cultivares de alface em
monocultivo e em consórcio com cenoura cv. Brasilia. Campos dos Goytacazes, RJ, PesagroRio, 1995.

P e s o d e p la n ta s ( g )
M o n o c u ltivo C o n s ó rc io
B a b á -d e-verã o 339,00 a
315,25 a
Vi tóri a
319,00 a b
300,25 a
R e g i na -7 1
293,50 a b
358,50 a *
Ca roli na
279,25 a b *
224,50 b
B ra si l-303
264,00 b
309,75 a
Si stem a
298,95
301,65
CV(% )
10,22
C u ltiva re s

P r o d u t iv id a d e ( t / h a )
M o n o c u ltivo C o n s ó rc io
53,75 a
50,00 a
50,50 a b
47,75 a
46,50 a b
57,00 a *
43,50 a b *
35,75 b
41,75 b
49,00 a
47,20
47,90
10,48

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si ao nível de 5% de
probabilidade, pelo teste de Tukey.
* Significativo pelo teste F, a 5% de probabilidade.

Tabela 3. Peso médio das plantas (g) e produtividade (t/ha) de cinco cultivares de alface em
monocultivo e em consórcio com cenoura cv. Brasilia. Campos dos Goytacazes, RJ, PesagroRio, 1996.

C u ltiva re s
Ca roli na
El i s a
Ma ri sa
R e g i na -7 1
Vi tóri a
Si stem a
CV(% )

P e s o d e p la n ta s ( g )
M o n o c u ltivo C o n s ó rc io
321,20ns
369,55ns
381,25
301,30
427,10
340,80
416,05
316,25
391,20
272,10
397,03*
310,33
11,08

P r o d u t iv id a d e ( t / h a )
M o n o c u ltivo C o n s ó rc io
58,75ns
51,00ns
60,50
47,50
67,50
54,25
66,25
50,25
62,25
43,00
63,05*
49,20
11,32

ns = não significativo
* Significativo pelo teste F, a 5% de probabilidade.

Tabela 4. Produtividade e classificação da cenoura Brasília em monocultivo e em consórcio
com cinco cultivares de alface. Campos dos Goytacazes, RJ, Pesagro-Rio, 1995.

Tr a ta m e n to
Consórci o com :
Ca roli na
B ra si l-303
Vi tóri a
R e g i na -7 1
B a b á -d e-verã o
Monoculti vo
CV(% )

P r o d u t iv id a d e
( t/h a )
36,50
36,00
35,50
34,75
33,75
41,25
17,70

ns

ns = não significativo
1
Transformação dos dados para arc sen da

C la s s ific a ç ã o 1( % )
Lo n g a s e
F o ra d e
C u rta s
M é d ia s
P a d rã o
26,75
27,25
33,50
28,25
22,00
27,25
19,79

ns

45,25
46,00
39,00
47,75
44,75
52,25
11,89

ns

26,75
25,25
26,75
22,75
32,25
19,50
16,68

ns

x/100
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Tabela 5. Produtividade e classificação da cenoura Brasília em monocultivo e em consórcio
com cinco cultivares de alface. Campos dos Goytacazes, RJ, Pesagro-Rio, 1996.

Tr a ta m e n to
Consórci o com :
Vi tóri a
R e g i na -7 1
Ca roli na
El i s a
Ma ri sa
Monoculti vo
CV(% )

P r o d u t iv id a d e
( t/h a )

C la s s ific a ç ã o 1( % )
Lo n g a s e
F o ra d e
C u rta s
M é d ia s
P a d rã o

LITERATURA CITADA
52,25
50,00
49,00
46,75
35,00
45,00
12,77

a
a
a
ab
b
ab

36,85
43,98
40,50
38,09
33,03
43,99
16,16

ns

40,81
36,03
40,36
38,83
40,07
39,47
13,08

ns

26,54
22,97
21,79
26,61
31,36
19,55
14,87

ab
ab
b
ab
a
b

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si ao nível de 5% de
probabilidade, pelo teste de Tukey.
ns = não significativo
1
Transformação dos dados para arc sen da x/100

do experimento (38 dias), isto pode ter
impedido maior desenvolvimento das
plantas em monocultivo, sendo talvez a
causa da significância observada entre
sistemas no segundo experimento. Esta
informação é importante ao nível de produtor, já que por questões climáticas ou
comerciais a época de colheita pode
variar. Porém, é importante observar que
em ambos experimentos, tanto para
monocultivo quanto para consórcio as
plantas de alface apresentaram desenvolvimento (peso médio de planta) adequado para comercialização.
A cultura da cenoura apresentou boa
produtividade e qualidade de raízes nos
dois experimentos conduzidos, tanto em
monocultivo quanto em consórcio. No
primeiro experimento, a produtividade
variou de 33,75 t/ha no consórcio com
a alface cv. Babá-de-verão a 41,25 t/ha
quando em monocultivo, porém, não
houve efeito significativo do sistema de
cultivo sobre a produtividade ou produ-
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face ou cenoura em monocultivo seria
necessário um acréscimo em área de
74% e 76%, considerando o primeiro e
segundo ano de experimentação, respectivamente.

ção classificada das raízes (Tabela 4).
No segundo experimento, o consórcio não afetou a produtividade da cenoura, exceto quando em consórcio com
a alface cv. Marisa que ocasionou aumento da produção de raízes fora do
padrão comercial. Isto ocorreu em virtude da cultivar Marisa ter apresentado
maior desenvolvimento (maior peso
médio de plantas), que é característica
desta cultivar, afetando a produtividade
da cenoura em razão da maior competição (Tabela 5). Não houve efeito sobre
as outras classes de raízes (Tabela 5).
Neste experimento obteve-se maior produtividade de cenoura, variando de 35
a 52,25 t/ha, provavelmente em função
do maior tempo entre a semeadura e a
colheita do experimento.
Os valores de Razão de Área Equivalente (RAE=1,74 e RAE=1,76) evidenciam que a utilização do consórcio
foi vantajosa nos dois ensaios, ou seja,
para obter-se a mesma produção de al-
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RESUMO

ABSTRACT

Este trabalho teve como objetivo avaliar caracteres agronômicos
e morfológicos de onze híbridos de pimentão, sob condições de cultivo protegido. O experimento foi desenvolvido no outono/inverno de
1996, na região de Campinas, SP. Os tratamentos compreenderam
onze híbridos, os quais foram agrupados de acordo com a cor do fruto, sendo quatro vermelhos (Luis, Fresco, Juncal e XPH-14187), dois
amarelos (Indalo e Rupia), dois alaranjados (Mandarin e Orange
Wonder), dois roxos (Cardinal e Lilac) e um creme (Ivory). Foram
avaliados os caracteres: produção por planta ao longo de 100 dias de
colheita e peso, comprimento, largura e espessura de polpa dos 5 primeiros frutos comerciais de cada planta. Os híbridos Fresco e Luis
tiveram maior produção por planta, enquanto que os menores valores
foram observados em ‘Lilac’ e ‘Orange Wonder’. Os demais híbridos
apresentaram desempenho intermediário. Encontrou-se maior espessura de polpa nos híbridos Ivory, Orange Wonder e Rupia, que diferiram estatisticamente de ‘Juncal’, ‘Luis’ e ‘Cardinal’. Na comparação
dentro dos grupos de fruto de cores vermelha e amarela sobressaíramse, respectivamente, os híbridos Fresco e Rupia.

Characteristics of sweet pepper hybrids obtained under
protected cultivation.

Palavras-chave: Capsicum annuum, produtividade, plasticultura.

Keywords: Capsicum annuum, yield, plasticulture.

This research was carried out to study agronomic and
morphological fruit characteristics of eleven sweet pepper hybrids
obtained under protected cultivation conditions. The trial was
conducted from November/95 to July/96 in Campinas, São Paulo
state, Brazil. The treatments consisted of eleven hybrids which were
grouped according to fruit colour, as red (Luis, Fresco, Juncal and
XPH-14187), yellow (Indalo and Rupia), orange (Mandarin and
Orange Wonder), purple (Cardinal and Lilac) and ivory hybrid (Ivory)
groups. The following characteristics were evaluated: plant yield
during one hundred days of harvest, and weight, length, width and
pulp thickness of the first five marketable fruits per plant. Fresco
and Luis hybrids produced the greatest yield whereas Lilac and
Orange Wonder hybrids produced the lowest yield. All other hybrids
displayed an intermediate performance. The greatest pulp thickness
was observed in Ivory, Orange Wonder and Rupia hybrids, which
differed significantly from Juncal, Luis and Cardinal hybrids. Fresco and Rupia hybrids showed the best performance in the red and
yellow fruit groups, respectively.

(Aceito para publicação em 01 de abril de 1999)

O

cultivo comercial de hortaliças em
condições de ambiente protegido
é recente no Brasil, com início na década de oitenta. Na década atual, tem havido uma grande expansão dessa atividade, especialmente no Estado de São
Paulo e próximo aos grandes centros
consumidores. Essa atividade agrícola
permitiu o cultivo de hortaliças fora de
época e em locais onde as condições climáticas são limitantes, levando à diminuição da sazonalidade de produção e
regularizando o abastecimento (FNP
Consultoria & Comércio, 1998; Garcia
et al., 1998). Ao mesmo tempo, a maior
flexibilidade para as importações possibilitou a introdução de segmentos de
hortaliças incipientes ou inexistentes no
país. Aliando esse aspecto ao cultivo
protegido, estabeleceu-se um sistema de
produção de hortaliças com alta qualiHortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.

dade, que se tornou fator de diferenciação e competitividade, além de
incrementar a produtividade por área.
Todos esses aspectos associados têm
contribuído para aumentar o ganho do
olericultor. Em conseqüência, as hortaliças in natura figuram entre os segmentos alimentares que mais cresceram em
consumo nos últimos anos.
Até há poucos anos, o mercado de
hortaliças dispunha, apenas, de pimentão do tipo semi-cônico, em geral colhido na fase imatura (verde) e cultivado exclusivamente sob condições de
campo. Com o estabelecimento do cultivo protegido e maior facilidade para a
importação de sementes, os pimentões
coloridos mostraram-se uma ótima opção para esse sistema de cultivo (Tivelli
et al., 1997). Sendo produtos de alta
qualidade, sua cotação no mercado é
elevada, garantindo o retorno do capital

investido na construção das casas plásticas. Essas cultivares revolucionaram
o mercado consumidor, cada vez mais
exigente, caracterizando-se por produzir frutos com formato excelente, predominantemente retangular, espessura
grossa de polpa e diversidade de cores.
Hoje, supermercados, feiras e quitandas
exibem pimentões cujas cores variam
dos tons creme ao quase preto, passando pelo amarelo, laranja, vermelho e roxo.
Além disso, plantas e frutos são uniformes e a maior espessura de polpa prolonga o período de conservação pós-colheita. Vale ressaltar que dentre os pimentões
coloridos, o amarelo e o creme, sobretudo, só podem ser cultivados em ambiente
protegido em virtude da suscetibilidade à
queima dos frutos pelo sol.
Os resultados de pesquisa sobre o
comportamento agronômico de cultiva147
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Tabela 1. Descrição dos híbridos de pimentão quanto a formato, dimensões e cor do fruto1.
Campinas, IAC, 1996.

H íb rid o
L ui s
Fresco
Junca l
X PH -1 4 1 8 7
Ind a lo
R up i a
Ma nd a ri n
Ora ng e Wond er
Ca rd i na l
L ilac
Ivory

F o rm a to ²
R eta ng ula r long o
R eta ng ula r long o
R eta ng ula r long o
R eta ng ula r m éd i o
R eta ng ula r m éd i o
R eta ng ula r long o
R eta ng ula r m éd i o
R eta ng ula r curto³
R eta ng ula r curto³
R eta ng ula r curto³
R eta ng ula r m éd i o

Ta m a n h o
(c m )
15 x 9
16 x 9
15 x 8
13 x 8
13 x 9
16 x 8
13 x 9
9x7
9x7
9x7
11 x 9

C o r d o fr u t o
Verm elho
Verm elho
Verm elho
Verm elho
Am a relo
Am a relo
Ala ra nja d o
Ala ra nja d o
R oxo
R oxo
Crem e

1

/ Fonte: catálogos comerciais de Bruinsma Seeds e Rogers NK;
/ Fruto retangular longo: comprimento 14 cm;
Fruto retangular médio: 9 cm < comprimento < 14 cm;
Fruto retangular curto: comprimento 9 cm;
3
/ Comercialmente, são considerados frutos quadrados.
2

res de hortaliças sob cultivo protegido
são ainda escassos (Panelo, 1995; Fontes et al., 1996; Faria Junior & Araújo,
1997; Lima et al., 1997). No caso específico do pimentão, contemplam apenas
os grupos vermelho e amarelo (Panelo,
1995; Faria Junior & Araújo, 1997).
Por essa razão, foi desenvolvido um
experimento que teve por objetivo avaliar
o desempenho de pimentões híbridos
em ambiente protegido, descrevendo os
principais caracteres agronômicos e
morfológicos por grupos de cor de fruto.

MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi desenvolvido sob
condições de casa de vegetação telada
com cobertura plástica, no outono/inverno de 1996, na região de Campinas.
Foram utilizados onze híbridos de pimentão, sendo quatro vermelhos (Luis,
Fresco, Juncal e XPH-14187), dois amarelos (Indalo e Rupia), dois alaranjados
(Mandarin e Orange Wonder), dois roxos (Cardinal e Lilac) e um creme
(Ivory). ‘Mandarin’, ‘Lilac’ e ‘Ivory’
pertencem à Rogers NK e os demais, à
Bruinsma Seeds. A descrição dos híbridos quanto a formato, dimensões e cor
do fruto é apresentada na Tabela 1.
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O preparo do solo compreendeu uma
subsolagem e uma gradagem. Esta última operação foi realizada após a aplicação, em área total, de material corretivo, adubo orgânico e fontes de potássio, magnésio e boro. Tais insumos foram utilizados nas respectivas formas e
doses: calcário calcítico calcinado (85
g.m-2), estercos curtidos de gado e de
aves na proporção 2:1 (1,8 kg.m-2), sulfato de potássio (93 g.m-2), sulfato de
magnésio (2,2 g.m-2) e ácido bórico (1,1
g.m-2). Foram preparados canteiros com
dimensões de 1 m de largura e 0,2 m de
altura. Precedendo o plantio, em cada
canteiro foi aplicada mistura contendo
0,4 dm3.m-2 de farelo de arroz, 4 kg.m-2
de húmus de minhoca e 7 g.m -2 de
inóculo microbiológico.
As mudas foram produzidas em bandejas de poliestireno expandido com 128
células, utilizando-se o substrato comercial específico para hortaliças de fruto.
O transplante foi realizado quando as
mudas apresentavam quatro a seis folhas definitivas. Em cada canteiro foram dispostas duas linhas de plantio,
distanciadas de 0,6 m, com espaçamento
entre plantas de 0,5 m.
A unidade experimental foi constituída por 6 plantas, considerando-se

úteis as 2 plantas centrais. Os tratamentos foram dispostos em delineamento
inteiramente ao acaso, com 5 repetições.
As plantas foram conduzidas com 4
hastes e adubadas via fertirrigação por
gotejo, a cada dois dias. As fontes de
nutrientes utilizadas na fertirrigação foram nitrato de cálcio, nitrato de potássio e fosfato monoamônico. As doses
variaram de acordo com o estádio de
desenvolvimento da planta. As aplicações iniciaram no décimo quinto dia
após o transplantio, utilizando-se 0,3;
0,3 e 0,05 g.m-2 de nitrato de potássio,
nitrato de cálcio e fosfato monoamônico,
respectivamente. Atingiu-se na fase de
plena produção doses de 1,0; 1,0 e 0,3
g.m-2 dos mesmos fertilizantes. A quantidade média de água aplicada nos turnos de irrigação foi de 4 L.m–2. Quinzenalmente, foram realizadas aplicações
foliares de cloreto de cálcio, na concentração de 2 g.L-1, utilizando-se 0,1 L.m2
de solução por aplicação. O tratamento fitossanitário foi realizado de forma
preventiva, visando o controle de doenças fúngicas e pragas. Os frutos foram
colhidos maduros, em ponto de consumo, duas vezes por semana.
Os caracteres avaliados foram: peso,
comprimento, largura e espessura da
polpa dos frutos, considerando-se os cinco primeiros, individualmente. Considerou-se como espessura da polpa do
fruto, o valor médio entre duas medidas
(maior e menor) determinadas, com
paquímetro, em seção transversal pertencente ao terço superior do fruto. Foi
determinada, ainda, a produção por
planta obtida em um período de 100 dias
de colheita. A análise dos dados de produção e espessura da polpa foi realizada empregando-se todos os tratamentos.
Para os demais caracteres, as comparações foram feitas dentro dos grupos vermelho, amarelo e roxo, pois dentro desses grupos os híbridos apresentam padrão comum quanto ao formato de fruto. No grupo laranja, os híbridos não
foram comparados entre si pois apresentam formatos distintos quanto à classificação comercial. O formato do fruto
de ‘Mandarin’ é considerado retangular enquanto que o de ‘Orange Wonder’
é quadrado (tipo “block”), impedindo
comparações entre peso, comprimento
e largura de fruto.
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.
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Tabela 2. Produção por planta em 100 dias de colheita e espessura de polpa dos frutos de
pimentão. Campinas, IAC, 1996.

H íb rid o
L ui s
Fresco
Junca l
X PH -1 4 1 8 7
Ind a lo
R up i a
Ma nd a ri n
Ora ng e Wond er
Ca rd i na l
L ilac
Ivory
CV (% )

F o rm a to ²
2,59 a
2,70 a
2,46 a b
2,36 a b c
2,33 a b c
2,54 a b
2,29 a b c
1,73
c
2,12 a b c
1,91 b c
2,31 a b c
13,7

Ta m a n h o ( c m )
5,3 b
5,7 a b
5,4 b
5,6 a b
5,8 a b
5,9 a
5,6 a b
6,0 a
5,3 b
5,8 a b
6,1 a
4,1

*

/ Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem entre si a 5% de probabilidade
pelo teste de Tukey.

Tabela 3. Peso, comprimento, largura e espessura de polpa de frutos dos híbridos de pimentão dos grupos de cores vermelha, amarela e roxa. Campinas, IAC, 1996.

P es o
C o m p r im e n t o
( g . f r u t o -1 )
(c m )
Grup o d e frutos d e cor verm elha
L ui s
241,9 a b
14,6 a
Fresco
261,6 a
14,8 a
Junca l
242,9 a b
14,2 a
X PH -1 4 1 8 7
222,0 b
12,5 b
CV (% )
7,6
6,1
Grup o d e frutos d e cor a m a rela
Ind a lo
223,1 b
11,8 b
R up i a
253,1 a
14,2 a
CV (% )
6,6
4,6
Grup o d e frutos d e cor roxa
Ca rd i na l
128,0 a
9,0 a
L ilac
132,4 a
9,2 a
CV (% )
8,0
5,3
H íb r i d o

L a rg u ra
(c m )
8,1
7,9
7,5
7,5
3,4

a
ab
b
b

Es p . P o lp a
(m m )
5,3
5,7
5,4
5,6
4,2

a
a
a
a

7,9 a
7,6 a
4,1

5,8 a
5,9 a
4,2

7,0 a
6,7 b
2,6

5,3 b
5,8 a
4,4

*

/ Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem entre si a 5% de probabilidade
pelo teste de Tukey.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados de produção por planta ao
longo de 100 dias de colheita encontramse na Tabela 2. Os híbridos Fresco e Luis
tiveram maior produção (2,70 e 2,59
kg.planta-1, respectivamente), embora
diferenças significativas só tenham sido
detectadas em relação a ‘Lilac’ e ‘Orange
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.

Wonder’ (1,91 e 1,73 kg.planta-1, respectivamente). ‘Rupia’ e ‘Juncal’, com produções de 2,54 e 2,46 kg.planta-1, respectivamente, foram estatisticamente semelhantes aos demais híbridos, exceção feita
para ‘Orange Wonder’. Os híbridos
XPH-14187, Indalo, Ivory, Mandarin e
Cardinal tiveram desempenho intermediário, não diferindo de ‘Fresco’ e ‘Luis’,
bem como de ‘Lilac’ e ‘Orange Wonder’.

Os menores valores de produção
encontrados para os híbridos Lilac e
Orange Wonder poderiam ser atribuídos
ao tamanho do fruto e à arquitetura da
planta. Ambos os híbridos produziram
frutos pequenos (Tabela 1), sendo que
esse caráter não foi compensado pela
produção de maior número de frutos por
planta. Além disso, a arquitetura compacta das plantas, que é uma característica desses híbridos, contribuiu para esse
resultado. No caso de ‘Orange Wonder’,
a elevada espessura da polpa, não foi
suficiente para aumentar a produção,
comparativamente aos híbridos de frutos médios e longos. A maior produção
por planta de ‘Luis’ e ‘Fresco’ foi devida, principalmente, ao tamanho grande
dos frutos, uma vez que esses híbridos
não se destacaram pela espessura de
polpa (Tabela 2).
Os híbridos Ivory, Orange Wonder
e Rupia, com valores de espessura média de polpa de 6,1; 6,0 e 5,9 mm, respectivamente, foram estatisticamente
superiores a ‘Juncal’, ‘Luis’ e ‘Cardinal’, com médias de 5,4; 5,3 e 5,3 mm,
respectivamente, não diferindo dos demais (Tabela 2).
Quanto às comparações dentro de
grupos, o híbrido Fresco foi superior à
‘XPH-14187’ para o caráter peso de fruto, sendo semelhante a ‘Luis’ e ‘Juncal’.
O comprimento dos frutos de ‘XPH14187’ foi inferior ao dos demais híbridos. Em relação à largura de fruto, ‘Luis’
diferiu estatisticamente de ‘Juncal’ e
‘XPH-14187’ e foi semelhante a ‘Fresco’. Não foram detectadas diferenças
significativas entre os híbridos do grupo de cor vermelha quanto à espessura
de polpa (Tabela 3). Dentro desse grupo, os caracteres comprimento e largura de fruto foram os fatores
determinantes da superioridade de
‘Fresco’ quanto a peso de fruto, visto
que os híbridos foram semelhantes entre si quanto à espessura de polpa. De
modo geral, ‘XPH-14187’ teve o pior
desempenho dentro do grupo devido,
principalmente, ao menor comprimento de fruto.
Entre os híbridos de fruto amarelo,
‘Rupia’ apresentou médias superiores às
de ‘Indalo’ para os caracteres peso e
comprimento de fruto. Os híbridos não
diferiram entre si quanto à largura e es149
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pessura de polpa dos frutos (Tabela 3).
À semelhança das observações feitas
para o grupo de frutos vermelhos, o
maior peso de fruto de ‘Rupia’ foi devido ao comprimento de seus frutos, comparativamente a ‘Indalo’.
Ao contrário do grupo de fruto amarelo, os híbridos de fruto roxo, Cardinal
e Lilac, diferiram entre si quanto à largura e espessura de polpa, sendo que
‘Cardinal’ produziu frutos mais largos
que ‘Lilac’ e este apresentou maior espessura de polpa (Tabela 3). A menor
largura de fruto de ‘Lilac’ foi compensada pela maior espessura de polpa, explicando a similaridade com ‘Cardinal’
quanto a peso.
‘Mandarin’ produziu frutos retangulares médios, enquanto que os de ‘Orange
Wonder’ foram retangulares curtos (Tabela 1). Em razão dessa característica
morfológica distinta, não foram feitas
comparações dentro do grupo de cor
alaranjada. Os valores médios obtidos
para os caracteres peso, comprimento e
largura do fruto do híbrido Mandarin foram, respectivamente, 208,3 g, 13,7 cm
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e 7,2 cm. Por sua vez, os valores de
‘Orange Wonder’ foram 144,5 g, 8,9 cm
e 7,0 cm, respectivamente.
À época do experimento, não havia no mercado nacional cultivar similar a ‘Ivory’ quanto à cor do fruto, impedindo a comparação dos dados de
peso, comprimento e largura do fruto.
Os valores médios de tais caracteres
foram 165,8 g, 9,5 cm e 7,8 cm, respectivamente.
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RESUMO

ABSTRACT

Com o objetivo de selecionar cultivares de batata-doce em condições de irrigação suplementar e de sequeiro, instalou-se dois ensaios no Campo Experimental do Gorutuba em Porteirinha-MG, de
novembro de 1990 a abril de 1991. O delineamento experimental
foi de blocos ao acaso com oito cultivares (Brazlândia Branca,
Brazlândia Rosada, Brazlândia Roxa, Coquinho, Princesa, Arroba,
Rama Roxa e Paulistinha) e cinco repetições. Sob irrigação suplementar, destacou-se a cultivar Brazlândia Branca com maior rendimento (22,3 t/ha), seguida das cultivares Paulistinha (21,3 t/ha) e
Princesa (19,0 t/ha), que não mostraram diferenças significativas
entre si. A cultivar Brazlândia Roxa apresentou o menor desempenho (13,5 t/ha), assim como a maior produção de refugo (7,2 t/ha).
Para peso médio de raiz houve uma variação de 219,9 a 337,6g,
sobressaindo-se a cultivar Brazlândia Rosada (337,6 g). Nas condições de sequeiro, a cultivar Paulistinha destacou-se, com 17,6 t/ha,
seguida das cultivares Princesa (12,3 t/ha), Brazlândia Branca (10,9
t/ha) e Rama Roxa (10,2 t/ha), não havendo diferença significativa
entre as três últimas. O menor rendimento (8,2 t/ha), assim como o
maior refugo (6,9 t/ha), foram apresentados pela cultivar Brazlândia
Roxa. O peso médio de raiz, nas condições de sequeiro, oscilou de
124,4 g (Brazlândia Rosada), sobressaindo-se a cultivar Paulistinha
com 249,9 g.

Productive characteristics of sweet potato cultivars under
irrigated and dryland conditions in the north region of the State
of Minas Gerais.

Palavras-Chave: Ipomoea batatas, rendimento comercial, refugo,
desempenho.

Keywords: Ipomoea batatas, commercial yield, non-commercial
yield, performance.

Two experiments were carried out at the Gorutuba Experimental
Field, Porteirinha-MG, Brazil, from November 1990 to April 1991, to
evaluate sweet potato cultivars under irrigated and dryland conditions.
The experimental design was a complete randomised block with eight
cultivars (Brazlândia Branca, Brazlândia Rosada, Brazlândia Roxa,
Coquinho, Princesa, Arroba, Rama Roxa and Paulistinha) and five
replications. Under irrigated conditions, the cultivars Brazlândia Branca
showed the highest yield (22.3 t/ha) followed by Paulistinha (21.3 t/
ha) and Princesa (19.0 t/ha) with no significant differences among
them. The cultivar Brazlândia Roxa showed the lowest yield (13.5 t/
ha) as well as the highest non-commercial yield (7.2 t/ha). Mean root
weight under irrigation, varied from 219.9 g (Brazlândia Roxa) to
337.6 g (Brazlândia Rosada). Under dryland conditions, the cultivar
Paulistinha showed the highest yield (17.6 t/ha), followed by Princesa
(12.3 t/ha), Brazlândia Branca (10.9 t/ha) and Rama Roxa (10.2 t/ha),
with no significant differences among the last three cultivars. The
lowest commercial yield (8.2 t/ha) and the highest non-commercial
yield (6.9 t/ha) were showed by the cultivar Brazlândia Roxa. Root
mean weight under dryland conditions varied from 124.4 g (Brazlândia
Roxa) to 249.9 g (Paulistinha).

(Aceito para publicação em 07 de abril de 1999)

A

batata-doce é uma hortaliça de
grande importância social e econômica vislumbrando-se sua participação efetiva no suprimento de alimentos.
Além disso constitui-se numa excelente
alternativa para alimentação animal e
para a agroindústria (Thomazelli et al.,
1997), apresentando um rendimento nacional de 11,31 t/ha (ANUÁRIO, 1996).
É cultura de clima quente, necessitando
de temperaturas noturnas mais frias (20
o
C) e fotoperíodo longo para o desenvolvimento das raízes (IITA, 1993).
Quanto à sua capacidade produtiva,
há uma série de autores que relatam diferentes rendimentos para a cultura. O
rendimento se situa de 25 a 30 t/ha
(Miranda et al., 1989), varia de 10 a 15
t/ha (Camargo, 1992) e oscila entre 15
a 18 t/ha (Kurihara et al., 1993).
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.

A batata-doce produz bem em regiões com 750 a 1000 mm anuais de
chuva, com cerca de 500 a 600 mm bem
distribuídos durante os cinco meses de
ciclo da cultura (Miranda et al., 1989),
sendo suficiente um regime de chuvas
que garanta 500 a 700 mm bem distribuídos durante seu ciclo (EMPASC/
ACARESC, 1991). Para as condições de
Goiás, Peixoto & Miranda (1984), informam que nos plantios realizados de
outubro a dezembro, as necessidades
hídricas da cultura são geralmente supridas pelas chuvas, sendo que até o
pegamento das mudas, o solo deve estar sempre úmido. Peterson citado por
King (1985), relata que o suprimento de
25 mm de água por semana, resultou em
maior rendimento, comparado a aplicação de lâmina de água de 12 mm. A apli-

cação de 25 mm de água por semana
equivale a um total de 500 mm por um
período de cinco meses de ciclo. Aplicando uma lamina de 10 mm em irrigações a cada dois dias, com plantio em
novembro e colheita em maio (seis meses), Cecílio Filho et al. (1998) verificaram maior rendimento para cultivar
Brazlândia Branca (20,50 t/ha).
Avaliando oito clones de batata-doce
em doze condições ambientais, Martin
et al. (1988) verificaram rendimentos de
20,3 a 37,3 t/ha com colheita aos 135
dias após plantio, irrigando-se de acordo com a necessidade, durante o desenvolvimento da cultura. Testando doze
clones de batata-doce, sob irrigação por
aspersão e colheita aos 152 dias, Peixoto et al. (1989) observaram rendimentos variando de 16,7 a 27,0 t/ha. A cul151
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Tabela 1. Valores mensais de precipitação pluviométrica acumulada (mm), temperatura do
ar (°C) e umidade relativa do ar (%) média durante a execução dos experimentos. Porteirinha
- MG, EPAMIG, 1991.

M es es
N ovem b ro
Dezem b ro
Ja nei ro
Feverei ro
Ma rço
Ab ri l
Tota l

P r e c ip it a ç ã o

Te m p e ra tu ra

23,2
206,2
202,3
54,2
65,3
23,2
574,4

25,1
26,4
25,8
27,0
25,1
26,0
-

U m id a d e
re la tiva
83,0
72,1
78,2
74,4
74,0
70,7
-

seguintes características: rendimento
comercial (raízes com peso acima de
80g), refugo (raízes abaixo de 80g, rachadas, deformadas, esverdeadas, brocadas e com veias) e peso médio de raiz
comercial. Posteriormente, utilizandose o programa computacional SAS
(Statistical Analysis System Institute,
1989) realizou-se a análise de variância
conjunta dos experimentos para cada
característica avaliada, aplicando-se o
teste de Tukey a 5% de probabilidade
para comparação das médias.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
tivar Brazlândia Branca apresentou 26,7
t/ha, seguida pela Princesa (26,6 t/ha),
Brazlândia Rosada (25,8 t/ha),
Coquinho (18,1 t/ha) e Brazlândia Roxa
(17,7 t/ha). A produção de refugo oscilou entre 1,6 e 4,5 t/ha, tendo a cultivar
Brazlândia Roxa se destacado com 4,5
t/ha. O peso médio de raízes variou de
183,3 g (Brazlândia Roxa) a 232,1 g
(Brazlândia Rosada).
Estudando espaçamentos, Mendonça & Peixoto (1991) verificaram que
com o espaçamento de 0,80 x 0,40 m,
as cultivares Brazlândia Branca e
Brazlândia Roxa apresentaram rendimento de 20,21 e 19,54 t/ha e peso médio de raiz de 220,08 e 197,54 g, respectivamente, com ciclo de 152 dias e
plantio no período chuvoso.
O presente trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento de cultivares regionais e introduzidas de batata-doce em condições de sequeiro (período chuvoso) e com irrigação suplementar nas condições da região Norte
de Minas Gerais.

MATERIAL E MÉTODOS
Dois experimentos, um com irrigação suplementar e outro em condições
de sequeiro foram conduzidos no Campo Experimental do Gorutuba, da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), em PorteirinhaMG, no período de novembro de 1990
a abril de 1991, em solo aluvião, textura arenosa. A análise de solo apresentou as seguintes características químicas: K = 0,12 cmolc dm-3, P = 80 mg dm3
; Ca = 2,5 cmolc dm-3; Mg = 0,9 cmolc
152

dm-3; H+Al = 0,1 cmolc dm-3; pH em H20
= 6,1; areia = 850 g kg-1; silte = 100 g
kg-1; argila = 50 g kg-1 e matéria orgânica = 8 g kg-1. Os dados climátologicos
durante a execução dos experimentos
são apresentados na Tabela 1.
O delineamento experimental foi de
blocos ao acaso com oito cultivares
(introduzidas: Brazlândia Branca,
Brazlândia Rosada, Brazlândia Roxa,
Coquinho e Princesa, oriundas do Centro
Nacional de Pesquisa de Hortaliças) e regionais: Paulistinha, Arroba e Rama Roxa)
com cinco repetições. As parcelas constituíram-se de quatro fileiras de 4,5 m de
comprimento espaçadas de 0,80 m e 0,30
m entre plantas, sendo usadas como área
útil as duas fileiras centrais. A adubação
constou de 330 kg/ha de superfosfato simples e 50 kg/ha de cloreto de potássio, incorporados no sulco de plantio.
Nos plantios (28/11/90) foram utilizadas mudas (ramos) com oito entrenós,
ficando enterrados três a quatro nós,
colocados transversalmente sobre a
leira, a uma profundidade de 10-15 cm.
A cultura foi mantida no limpo, através
de capinas manuais, não sendo realizados quaisquer tratos fitossanitários.
No experimento de sequeiro a precipitação no período foi de 574,4 mm
(Tabela 1), sendo que no experimento
com irrigação suplementar, foram necessárias três irrigações complementares através de sulcos de infiltração, nos
meses de dezembro, janeiro e fevereiro
com lâminas de 40 mm, que somadas à
precipitação do período, acumularam
um total de 694,4 mm durante o ciclo.
As colheitas foram realizadas 150
dias após o plantio, sendo avaliadas as

Os resultados evidenciaram efeitos
significativos para experimentos e para
a interação experimentos x cultivares
para as características avaliadas.
Para o experimento com irrigação
suplementar (Tabela 2), destacou-se
quanto a rendimento comercial a cultivar Brazlândia Branca (22,3 t/ha), seguida das cultivares Paulistinha (21,3 t/
ha) e Princesa (19,0 t/ha), que não mostraram diferenças significativas entre si.
O pior desempenho foi apresentado pela
cultivar Brazlândia Roxa (13,5 t/ha),
porem não mostrando diferenças significativas das cultivares Coquinho, Rama
Roxa, Arroba e Brazlândia Rosada. Esses resultados concordam com os obtidos por Cecílio Filho et al.(1998), estando acima do rendimento médio nacional de 11,31 t/ha (ANUÁRIO, 1996).
Assim como situam-se nas faixas de rendimento para a cultura relatadas por
Camargo (1992) e Kurihara et al.
(1993), sendo no entanto, inferiores ao
rendimento de 25 a 30 t/ha informado
por Miranda et al. (1989) e Miranda
(1989). O baixo desempenho da cultivar Brazlândia Roxa (13,5 t/ha) devese, provavelmente, ao período de 150
dias ter sido insuficiente para seu pleno
desenvolvimento vegetativo, resultando
em maior rendimento de raízes refugos
(7,2 t/ha) e sobretudo de raízes com peso
abaixo de 80 g. Estes resultados são similares aos encontrados por Peixoto et
al. (1989), que também verificaram ser
a cultivar Brazlândia Roxa mais tardia
e que, quando colhida aos 152 dias, apresentou o maior rendimento de refugo.
No que se refere ao experimento em
condições de sequeiro, verificou-se um
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.

Cultivares de batata-doce sob condições irrigadas e de sequeiro.

Tabela 2. Rendimento comercial e de refugo e peso médio de raízes de cultivares de batata-doce em condições de sequeiro e irrigação
suplementar. Porteirinha-MG, EPAMIG, 1990/91.

C u ltiva re s
B ra z. B ra nca
Pa uli sti nha
Pri ncesa
B ra z. R osa d a
Arrob a
R a m a R oxa
Coq ui nho
B ra z. R oxa
Méd i a s
C.V. (% )

R e n d im e n t o ( t / h a )
I r r ig a d o
S e q u e ir o
22,3 a *
10,9 b c
21,3 a b
17,6 a
19,0 a b c
12,3 b
16,7 b cd
9,1
cd
16,5 b cd
8,3
d
16,1 b cd
10,2 b cd
14,9
cd
9,5
cd
13,5
d
8,2
d
17,5 A
10,8 B
14,74

R e fu g o ( t / h a )
I r r ig a d o
S e q u e ir o
4,4 b
4,0 b
2,9 b c
3,8 b
3,2 b c
3,5 b c
3,7 b c
2,3 b c
4,1 b c
3,4 b c
2,8 c
3,2 b c
3,8 b c
3,7 b c
7,2a
6,9 a
4,0 A
3,8 A
17,46

P e s o m é d i o / r a íz e s ( g )
I r r ig a d o
S e q u e ir o
277,5 a b
164,5 b cd
258,0 b
249,9 a
256,1 b
191,5 b c
337,6 a
199,2 a b c
246,4 b
149,7
cd
253,1 b
163,8 b cd
273,2 b
213,2 a b
219,9 b
124,4
d
265,2 A
182,0 B
13,22

*Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas e maiúsculas nas linhas, não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.

rendimento comercial variando de 8,2 a
17,6 t/ha (Tabela 2). A cultivar
Paulistinha apresentou o maior rendimento (17,6 t/ha), seguida pelas cultivares Princesa (12,3 t/ha), Brazlândia
Branca (10,9 t/ha) e Rama Roxa (10,2 t/
ha) que não mostraram diferenças significativas entre si. Os resultados obtidos pelas cultivares mais produtivas estão acima da média nacional de 11,31 t/
ha (ANUÁRIO, 1996), estando dentro
das variações de rendimento relatadas
por Camargo (1992), que informa rendimentos de 10 a 15 t/ha e por Peixoto
et al. (1989), que colhendo aos 146 dias,
observaram rendimentos oscilando de
7,3 a 16,7 t/ha. Resultados similares ao
experimento irrigado foram obtidos pela
cultivar Brazlândia Roxa em condições
de sequeiro. O menor rendimento comercial (8,2 t/ha), associado ao maior
de refugos (6,9 t/ha), sugere a necessidade de se colher esta cultivar num período superior a 150 dias.
Com relação ao peso médio de
raízes, verificou-se uma variação de
219,9 g a 337,6 g (Tabela 2) sobressaindo-se a cultivar Brazlândia Rosada
(337,6 g), seguida da Brazlândia Branca (277,5 g), não diferindo entre si. Estes resultados são divergentes dos encontrados por Peixoto et al. (1989) e
Mendonça & Peixoto (1991), estando no
entanto, com o tamanho ideal para o
comércio (200 a 400 g), de acordo com
Miranda (1989). Quanto ao peso médio
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.

de raízes em condições de sequeiro (Tabela 2), verificou-se uma oscilação de
124,4 g a 249,9 g, destacando-se a cultivar Paulistinha (249,9g), seguida pelas cultivares Coquinho (213,2g) e
Brazlândia Rosada (199,2g) que não
mostraram diferenças entre si. Esses resultados são similares aos encontrados
por Peixoto et al. (1989), que colhendo
aos 146 dias após o plantio, verificaram
uma variação de 103,4 g a 189,9 g para
peso médio de raízes, sendo o pior desempenho apresentado pela cultivar
Brazlândia Roxa (103,4 g).
Comparando-se os experimentos
(Tabela 2) verificou-se que o maior rendimento médio foi apresentado pelo
experimento com irrigação suplementar (17,5 t/ha), assim como o maior peso
médio de raiz (265,2 g), não havendo
diferenças estatísticas para o rendimento de raízes não comerciais (refugo). O
menor rendimento do experimento de
sequeiro (10,8 t/ha) deve-se a má distribuição das chuvas, que ocorreram na
sua maioria, no início do ciclo, nos primeiros 60 dias (75,2%) o que promoveu um bom desenvolvimento
vegetativo inicial, comprometendo contudo, uma bom acúmulo de reservas pela
menor ocorrência de chuvas (20,8%) no
período de fevereiro/março (Tabela 1).
Segundo Miranda et al. (1989), um regime de chuvas com 750 a 1000 mm
anuais, com cerca de 500 a 600 mm bem
distribuídos durante o ciclo da cultura,

proporciona um bom rendimento da
cultura. Neste sentido, o experimento
com irrigação suplementar (694,4 mm)
atendeu às necessidades da cultura.
Salienta-se, ainda, com relação ao
rendimento de raízes não comerciais,
que a sua grande maioria deveu-se, principalmente, a raízes abaixo do padrão
(peso abaixo de 80 g), uma vez que durante a execução dos experimentos não
verificou-se ataque de pragas de solo,
um dos principais fatores que promovem um maior rendimento de refugos.
Os resultados obtidos permitem indicar como orientação geral para uso dos
produtores em condições irrigadas as
cultivares Brazlândia Branca, Princesa
e Brazlândia Rosada, introduzidas da
Embrapa Hortaliças e a própria cultivar
Paulistinha. Para as condições de
sequeiro recomenda-se aos produtores
de batata-doce as cultivares Paulistinha,
Princesa e Brazlândia Branca. Assim
como de forma geral a cultivar
Paulistinha se mostrou com ampla capacidade de adaptação, comportando-se
bem tanto em condições de sequeiro
quando nas condições irrigadas, provavelmente em razão de ser um material
adaptado às condições regionais onde
foram realizados os trabalhos. Por esta
razão os resultados desse estudo consolidam a cultivar Paulistinha para a região além de indicar como nova alternativa as cultivares introduzidas da
Embrapa. Assim como, verificou-se a
153
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necessidade de se realizar mais pesquisas com a cultivar Brazlândia Roxa em
relação ao ciclo da cultivar, uma vez que
a mesma, além de um excelente aspecto comercial, apresenta boa resistência
a insetos de solo (Miranda et al., 1989),
como também ao nematóide
Meloidogyne javanica (Silveira &
Maluf, 1993).
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RESUMO

ABSTRACT

Com o objetivo de avaliar o desempenho de seis cultivares de
alface do tipo lisa (Babá de Verão, Brasil 303, Elisa, Karla, Lívia e
Monalisa) em três espaçamentos (25 x 20, 25 x 25 e 25 x 30 cm),
cultivadas em sistema hidropônico ‘NFT’, realizou-se um experimento
na Fazenda Experimental da Universidade de Marília (SP), no período de 23 de setembro a 21 de novembro de 1997. Foram avaliadas as
características comprimento de caule, produção de matéria fresca por
planta e por área e produção de matéria seca da parte aérea, da raiz e
total. O delineamento experimental adotado foi o de blocos
casualizados, em esquema fatorial 6 x 3, com três repetições. Não
houve efeito significativo da interação entre cultivares e espaçamentos.
As cultivares Babá de Verão, Lívia e Elisa se destacaram pela produção de matéria fresca e matéria seca total. As cultivares Monalisa e
Karla mostraram-se menos suscetíveis ao pendoamento precoce, enquanto a ‘Babá de Verão’ foi a mais suscetível. Não foi verificada
influência significativa dos espaçamentos sobre as características estudadas, exceto para a produção por área, onde independente das cultivares utilizadas, o espaçamento 25 x 20 propiciou uma produção de
4,465 Kg/m2, superior aos demais espaçamentos utilizados. Assim.
Produções significativamente inferiores foram obtidas nos tratamentos 25 x 25 cm e 25 x 30 cm: 3,583 e 3,304 Kg/m2, respectivamente,
devido à redução no número de plantas por m2.

Butterhead lettuce cultivars under ‘NFT’ hydroponic
cultivation in three different spacings.
An experiment was carried out at the Experimental Farm, of
Marília University, from September 23th 1997 to November 21st
1997 with the objective of evaluating the performance of six
butterhead lettuce cultivars (Babá de Verão, Brasil 303, Elisa, Karla,
Lívia and Monalisa) in three spacings (25 x 20, 25 x 25 and 25 x 30
cm), cultivated under a hydroponic system ‘NFT’. Stem length, fresh
matter yield per plant and per area, and aerial part and root dry matter
weight were evaluated. The Experiment was laid out as a 6 x 3
factorial randomised block design with three replications per
treatment. No considerable effect on yield was found in the interaction
between cultivars and spacing. Cultivars Babá de Verão, Lívia and
Elisa stood out in terms of total fresh and dry matter weight. Cultivars
Monalisa and Karla showed less susceptibility to bolting, and ‘Babá
de Verão’ the greatest susceptibility. Spacing did not have any
significant influence on the characteristics studied, with the exception
of yield per area. Independent of cultivar, the highest marketable
yield (4.465 Kg/m2) was obtained with the spacing 25 x 20 cm, with
significantly lower yields measured in the 25 x 25 cm and 25 x 30
cm treatments: 3.583 and 3.304 Kg/m 2, respectively, due to a
reduction in the number of plants per square meter.

Palavras-chave: Lactuca sativa, técnica de cultivo, hidroponia,
alface lisa.

Keywords: Lactuca sativa , culture technique, hydroponic,
butterhead lettuce.

(Aceito para publicação em 16 de abril de 1999)

S

endo produto perecível e consumido in natura, a preocupação com a
qualidade da alface, seja nutricional, ou
sanitária, deve ser mantida em todos os
seguimentos envolvidos no processo da
produção e comercialização (Rezende,
1991). Neste contexto, os cultivos
hidropônicos representam uma alternativa à cultura convencional, por possibilitarem a obtenção de produtos de qualidade superior, mais uniformes, com
maior produtividade, menor custo de
mão-de-obra, menor gasto de água e de
insumos agrícolas e preservação do
meio ambiente (Jensen & Collins, 1983;
Castelane & Araújo, 1994; Faquin et al.,
1996; Resh, 1997; Garcia et al., 1998).
No Brasil, os cultivos hidropônicos
são recentes, mas já podem ser encontrados nos cinturões verdes de algumas
capitais, e também em algumas cidades
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do interior. A alface é a espécie mais
difundida entre os produtores
hidropônicos, provavelmente devido ao
seu pioneirismo como cultura
hidropônica no país, bem como, por se
tratar de cultura de manejo mais fácil e
principalmente por ser de ciclo curto (45
- 60 dias) garantindo assim retorno de
capital mais rápido. A maior fração dos
cultivos hidropônicos de alface, no país,
é feita pela técnica do fluxo laminar de
nutrientes (NFT = Nutrient Film
Tecnique). Os primeiros produtores brasileiros instalaram essa técnica a partir
de informações geradas por pesquisas
executadas na Europa, Estados Unidos
e Austrália, onde as condições de clima, custos de produção e mercado diferem muito das locais. Isso proporcionou muitas vezes resultados diferentes dos esperados. Frente a essa situa-

ção, alguns produtores desistiram do
cultivo, outros criaram e adaptaram
suas próprias tecnologias, baseando-se
em tentativas e na troca de experiências (Koefender, 1996).
Atualmente no Brasil, já existem
informações científicas a respeito de
alface em ‘NFT’, as quais foram desenvolvidas em estações experimentais,
centros de pesquisa e universidades. No
entanto, essas informações ainda não
são suficientes e, é necessário que mais
pesquisas sejam realizadas para compreender melhor essa técnica, nas condições locais e para essa cultura, para assim, poder resolver os problemas que
os produtores possam vir a ter, permitindo o avanço dessa área de produção
agrícola e do conhecimento científico
(Koefender, 1996; Bernardes, 1997;
Cohen, 1998).
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Tabela 1. Comprimento de caule, matéria seca da parte aérea (MSPA), matéria seca de raiz (MSR), matéria seca total (MST), produção de
matéria fresca por planta (MF/Pl) e por m2 (MF/m2) de seis cultivares de alface em três espaçamentos no sistema hidropônico ‘NFT’.
Marília, UNIMAR, 1997.

C u ltiva re s
Mona li sa
Ka rla
L ívia
Eli sa
B ra si l-303
B a b á d e Verã o
Esp a ça m entos
E1 (25 x 30 cm )
E2 (25 x 25 cm )
E3 (25 x 20 cm )
C.V. (% )

C o m p r. d e
c a u le ( c m )
7,31
d
7,67
d
8,36
cd
9,56 b c
10,44 a b
12,06 a
9,82
9,22
8,65
19,35

M S P A (g )
9,82
8,86
11,40
10,50
8,63
11,40
10,41
9,46
10,43
19,43

ab
b
a
ab
b
a

M S R (g )

M S T (g )

M F /P l ( g )

2,33
2,43
2,83
2,70
2,51
2,66

12,37
11,29
14,23
13,20
11,14
14,06

196,76
235,82
249,47
243,39
211,69
252,75

2,47
2,66
2,71
20,45

12,89
12,11
13,15
19,21

ab
b
a
ab
b
a

247,79
223,93
223,22
18,52

b
ab
a
a
ab
a

M F /m ² ( K g )
3,204
3,875
4,124
3,964
3,429
4,108

b
ab
a
a
ab
a

3,304 b
3,583 b
4,465 a
17,70

1

Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem entre si a 5% de probabilidade, pelo Teste de Duncan.

Existem disponíveis no mercado
muitas cultivares de alface, mas pouco
se sabe a respeito da adaptação das mesmas ao sistema ‘NFT’. Por enquanto, no
Brasil, não ocorre a produção de sementes especificamente para o cultivo sem
solo. Em 1990, as cultivares que se adaptaram ao meio hidropônico (em NFT)
foram Brisa (tipo crespa) e Regina (tipo
lisa); a partir de 1994 a cultivar Verônica
(tipo crespa) e a cultivar Elisa (tipo lisa)
têm se mostrado bastante adaptáveis ao
sistema de hidroponia (Bernardes,
1997). Além disso, sabe-se também que
o espaçamento entre plantas exerce uma
grande influência no comportamento
das mesmas, afetando-lhes, a arquitetura, o desenvolvimento, o peso, a qualidade e entre muitas outras características, a mais importante, a produção
(Mondin, 1988). No sistema
hidropônico existem poucos trabalhos
relacionados ao assunto. Para variedades européias tem-se observado
espaçamentos variando entre 17 e 19 cm
dentro das linhas por 20 e 22 cm entre
canais, no sistema ‘NFT’ (Abou-Hadid
et al., 1996, Resh, 1997). Para cultivares tipo americana o espaçamento utilizado está em torno de 25 x 25 cm (Resh,
1997). No Brasil os espaçamentos para
as alfaces dos tipos lisa e crespa têm
variado de 18 a 25 cm dentro das linhas
por 20 a 30 cm entre as linhas, para o
sistema hidropônico (Bernardes, 1996;
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Faquin et al., 1996; Furlani, 1997a, b).
Porém, não existe recomendação precisa de espaçamento para cada cultivar,
pois as respostas de diferentes cultivares a diferentes espaçamentos não são
concordantes.
Este estudo teve o objetivo de avaliar
o desempenho de seis cultivares de
alface lisa, em três espaçamentos, em
cultivo hidropônico ‘NFT’.

MATERIAL E MÉTODOS
O Experimento foi conduzido sob
casa-de-vegetação na Fazenda Experimental da Universidade de Marília - SP,
com altitude de 610 m, latitude 22o 12'
50'’ S e longitude 49o 56' 45'’ W, no período de 23 de setembro a 21 de novembro de 1997. A estufa utilizada foi do
tipo túnel alto, com 4,0 m de pé direito,
cobertura plástica de 150 micras de espessura e laterais protegidas com telas
de polipropileno preto com 70% de
sombreamento. Foram utilizadas seis
cultivares de alface do grupo manteiga
(folha lisa): Babá de Verão, Brasil-303,
Elisa, Karla, Lívia e Monalisa, e três
espaçamentos: 25 x 20 cm, 25 x 25 cm
e 25 x 30 cm.
O delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados, com
três repetições, em esquema fatorial 6 x
3. Foi utilizada a técnica do fluxo
laminar de nutrientes (NFT = Nutrient

Film Technique ), que consiste em manter 2/3 do sistema radicular imerso num
filme de solução nutritiva mantido através de fluxo intermitente, obtido com o
uso de um ‘’Timer” mecânico, que acionava e desligava a moto bomba a intervalos de tempo pré determinados, em
função das fases de cultivo. O experimento constituiu-se de três fases distintas: berçário, pré-crescimento e crescimento final. Os materiais foram semeados em bandejas de poliestireno expandido, com 288 células, em vermiculita.
Após a emergência (4 dias após semeadura) as bandejas foram colocadas nas
piscinas (berçário) com a solução nutritiva recirculando durante o dia, sendo
que no período noturno a moto bomba
permanecia desligada. Nesta fase a
condutividade elétrica foi mantida entre 1,0 e 1,5 mS cm-1 Após 20 dias da
semeadura as mudas foram retiradas das
bandejas e as raízes lavadas para retirada da vermiculita, após o qual foram
transplantadas para as bancadas de précrescimento. Nessas bancadas, em telhas de fibrocimento cobertas por placas de isopor perfuradas, com células
espaçadas de 7,5 x 5,0 cm e diâmetro
de 3,0 cm, as plantas permaneceram
durante 15 dias. Neste ponto, as plantas
foram transplantadas para a fase final.
Na fase de crescimento final as bancadas com 12,0 m de comprimento,
2,0 m de largura e 2% de declividade
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.
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eram de tubos de PVC (75 mm) perfurados, com diâmetro de 5,0 cm e espaçados a cada 25 cm. Nesta fase os
espaçamentos foram definidos, sendo
que nas três bancadas os tubos foram
espaçados de 20, 25 e 30 cm,
correspondendo a 10, 8 e 7 tubos, respectivamente, por bancada. O número
total de plantas por parcela variou em
função do número de tubos de PVC por
bancada. Na parcela útil foram avaliadas 4 plantas, em todos os três
espaçamentos.
As plantas permaneceram nesta fase
24 dias, não ocorrendo diferenças
marcantes no ciclo das cultivares testadas, onde então foram realizadas a colheita e as avaliações das características: comprimento de caule, produção de
matéria fresca por planta e por área e,
produção de matéria seca da parte aérea, de raiz e total.
A solução nutritiva utilizada em todo
o ciclo da cultura foi a recomendada por,
(Basso & Bernardes, 1993), utilizandose por litro: 236,3 mg de N, 39,0 mg de
P, 224,9 mg de K, 228,0 mg de Ca, 33,7
mg de Mg, 46,3 mg de S, 0,24 mg de B,
0,02 mg de Cu, 5,0 mg de Fe, 0,23 mg
de Mn, 0,03 mg de Mo e 0,05 mg de Zn.
No caso do Ferro, foi utilizado 40 g por
1.000 litros de solução de ferro EDDHA
- Ferrilene.
Tanto na fase de pré crescimento
como na de crescimento final, diariamente foi feita a reposição do volume
absorvido e evapotranspirado de solução nutritiva pelas plantas, em função
da condutividade elétrica, sendo que,
quando através de um condutivímetro,
observou-se valores abaixo de 1,7 mS
cm-1 era acrescentada solução e quando
os valores eram superiores a 2,0 mS cm1
adicionava-se água. Esses valores foram definidos em função da época de
realização do experimento (Furlani,
1995). Em relação ao pH da solução,
este foi monitorado diariamente para
verificar se estava na faixa de 5,5 a 6,5.
Como a cada 15 dias era renovada toda
a solução do tanque de bombeamento,
não houve necessidade de ajuste. A água
utilizada era de poço semi artesiano, a
qual tinha valor de pH de 6,8 e
condutividade elétrica de 0,0 mS cm-1.

Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.

O sistema de bombeamento da solução nutritiva do reservatório para as
fases de pré-crescimento e final era acionado por meio de um timer, que iniciava a circulação da solução às 7:00 horas, sendo o bombeamento intermitente, circulando-se a solução a intervalos
de 10 minutos por períodos de 20 minutos até às 19 horas. Durante a noite, o
timer acionava apenas duas vezes, funcionado durante 20 minutos cada vez,
às 23:00 e 3:00 horas. No período diurno, das 9:00 às 17:00 horas, o interior
da casa-de-vegetação era nebulizada por
40 segundos, a cada 5 minutos, visando
minimizar o efeito das altas temperaturas no interior da mesma. Foi feito o
acompanhamento da temperatura da
solução nutritiva no reservatório, sendo
que a mesma não chegou ao limite extremo de 30oC (Faquin et al, 1996).
Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observou-se pelo resumo da análise de variância que ocorreram diferenças significativas entre cultivares para
todos os caracteres avaliados, com exceção de matéria seca de raiz. Diferença estatística significativa entre
espaçamentos foi observada para produção de matéria fresca por área. A
interação cultivar x espaçamento não foi
significativa para nenhum dos caracteres
avaliados (Tabela 1).
Para o comprimento de caule (Tabela 1), constatou-se que as cultivares
Monalisa, Karla e Lívia, foram as menos afetadas pela temperatura, que é o
agente externo responsável pelo
pendoamento precoce na alface.
Nos caracteres matéria seca da parte aérea e matéria seca total se destacaram as cultivares Lívia e Babá de Verão, seguidas por ‘Elisa’ e ‘Monalisa’.
Quanto à matéria seca de raiz, todas as
cultivares apresentaram valores semelhantes (Tabela 1).
Em relação ao peso de matéria fresca da planta inteira, se destacaram as
cultivares Babá de Verão, Lívia e Elisa

(252,75; 249,47 e 243,39 g, respectivamente), o mesmo acontecendo para
o peso de matéria fresca/m2 (4,11; 4,12
e 3,96 Kg, respectivamente). Deve se
ressaltar que a ‘Babá de Verão’, apesar
de apresentar alta produção, sua qualidade foi afetada em função do
pendoamento precoce. O peso médio
da parte aérea apresentado pela cultivar Elisa (243,3 g) foi menor do que o
obtido por Cortez et al. (1998). Entretanto este valor foi maior do que os
obtidos por Delistoianov (1997) e Vaz
& Junqueira (1998). Os valores apresentados pelas cultivares Babá de Verão e Brasil-303 para a mesma característica foram maiores do que os obtidos por Delistoianov (1997).
Em relação aos espaçamentos, para
a produção de matéria fresca/m 2 o
espaçamento mais reduzido (25 x 20 cm)
mostrou uma produção superior aos demais, independente da cultivar utilizada.
Estes resultados estão de acordo com os
observados em solo por Maciel (1968) e
Mondin (1988). Como a comercialização
da alface é feita por cabeça ou pé, este
espaçamento seria o ideal, uma vez que
ele propicia uma produtividade de 20 pés/
m2, contra 16 do espaçamento intermediário e 13 do maior.
Conclui-se que, em cultivo
hidropônico, sistema NFT, as cultivares Lívia e Elisa se destacaram tanto
em produção quanto em qualidade, e
que o espaçamento mais indicado é o
de 25 x 20 cm.
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Controle da pinta-preta em tomateiro e da mancha-zonada em pepino
por meio de bicarbonato de sódio e óleo vegetal.
Juan Roberto Ramírez-Otárola Sarmiento; Katia C. K. Moretto; Manuel G. C. Churata-Masca
UNESP-FCAV, Depto. de Horticultura, 14.870-000 Jaboticabal – SP.

RESUMO

ABSTRACT

Foram realizados dois ensaios, em condições de campo, na
UNESP/ FCAV, Jaboticabal (SP). O primeiro (maio a outubro de
1993) teve como objetivo avaliar a eficiência de pulverizações semanais de bicarbonato de sódio (10 g/l), óleo vegetal ‘Natur’l óleo
(10 ml/l) e iprodione (0,75 g/l), aplicados isoladamente ou em combinação dois a dois, no controle da pinta-preta (Alternaria solani)
em tomateiro, cultivar Jumbo AG-592. No segundo ensaio (março a
junho de 1993), o objetivo foi determinar a eficiência de pulverizações semanais em diferentes doses de bicarbonato de sódio (5, 10 e
15 g/l) comparadas ao benomil (0,5 g/l), no controle da manchazonada (Leandria momordicae) em pepino híbrido ‘Premier’. Utilizou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso com quatro
repetições para ambos os experimentos. Foram utilizadas parcelas
de 40 plantas distribuídas em 4 fileiras de 5,0 e 2,5 m de comprimento para os experimentos com pepino e tomate, respectivamente.
As avaliações da severidade da doença foram feitas a cada quatorze
dias (as cinco primeiras) e a cada sete dias (as duas últimas) e foram
iniciadas 39 dias após o transplante do tomate. Para o pepino, foram
realizadas cinco avaliações, iniciadas 28 dias após o transplante e
repetidas a cada quatorze dias. Foram determinadas as curvas de
progresso das doenças e a produtividade dentro de cada tratamento
para cada cultura. Pela observação dos valores dos coeficientes de
determinação das diferentes curvas epidemiológicas, concluiu-se que
a quinta folha e a transformação logística se mostraram mais adequadas para o estudo epidemiológico da pinta-preta do tomateiro,
enquanto a quarta folha e a transformação logística se mostraram
mais adequadas para o estudo epidemiológico da mancha-zonada.
Constatou-se o efeito positivo do iprodione no controle de pintapreta, isolado ou quando misturado ao bicarbonato de sódio ou ao
óleo vegetal, não havendo diferença estatística significativa entre
iprodione e bicarbonato de sódio. Para a mancha-zonada o tratamento com benomil diminuiu a taxa de desenvolvimento da doença,
enquanto que o bicarbonato de sódio não teve efeito. Os resultados
obtidos no presente trabalho sugerem que o bicarbonato de sódio e
óleo vegetal são substâncias que apresentam potencial para o controle da pinta-preta e mancha-zonada, necessitando porém, de novos estudos.

Control of early blight on tomato and net spot on cucumber
through application of sodium bicarbonate and vegetal oil.

Palavras-chave: Lycopersicon esculentum, Cucumis sativus,
Alternaria solani, Leandria momordicae, iprodione, benomil,
regressão.

Keywords: Lycopersicon esculentum, Cucumis sativus, Alternaria
solani, Leandria momordicae, iprodione, benomyl, regression.

Two experiments were carried out under field conditions at
UNESP/FCAV, Jaboticabal, São Paulo state, Brazil. In the first
experiment (from May to October, 1993) the efficiency of weekly
sprays of sodium bicarbonate (1%), vegetal oil (1%) and iprodione
(0.075%), alone or in combination, were studied for the control of
tomato early blight (Alternaria solani), using tomato cv. Jumbo AG592. In the second experiment (March to June, 1993) the efficiency
of weekly sprays of different doses of sodium bicarbonate (0.5, 1
and 1.5%) were compared with benomyl (0.05%), on the control of
cucumber net spot (Leandria momordicae), using cucumber cv.
Premier. The experiments followed a randomised block design with
four replications and forty plants distributed in four rows of 5.0 and
2.5 m long used respectively for cucumber and tomato. Disease
severity on tomate was rated at 14 day intervals (the first five) and at
7 day intervals (the last two), beginning 39 days after transplanting.
Disease severity for cucumber net spot was rated five times, at 14
day intervals, beginning 28 days after transplanting. Disease progress
curves for each treatment for each culture were determined. Fruit
yield for each culture was also evaluated. Results showed that
evaluation of disease severity in the fifth leaf and logistic
transformation were most suitable for the study of tomato early blight
epidemics. For cucumber net spot, evaluation in the fourth leaf and
logistic transformation were the most suitable, as shown by the
determination coefficient values. Both iprodione and sodium
bicarbonate provided efficient early blight control, with no statistical
differences between them. For cucumber net spot, the fungicide
benomyl decreased the infection rate of the epidemic whilst sodium
bicarbonate had no effect. The results indicate that sodium
bicarbonate and vegetal oil have a potential for early blight and net
spot control, although further studies are required.

(Aceito para publicação em 08 de março de 1999)
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A pinta preta ou alternariose, causada pelo fungo Alternaria solani (Ell. &
Martin) Jones & Grout, é considerada
uma doença de grande importância no
tomate, na batata e em outras solanáceas.
Da mesma maneira, a mancha-zonada,
causada pelo fungo Leandria
momordicae Rangel, é considerada atualmente como a enfermidade mais importante da cultura do pepino no estado de
São Paulo e estados vizinhos. Como
método de controle destas doenças, o
uso de fungicidas tem sido praticamente único, para a maioria dos agricultores, apesar dos problemas de contaminação ambiental e dos custos econômicos elevados.
Os pesquisadores porém, vêm se
preocupando
em
reduzir
os
inconvenientes acarretados pelo uso dos
fungicidas. Diversos autores têm-se dedicado à busca de fontes de resistência
à pinta preta, através da utilização de
linhagens melhoradas e híbridos entre
cultivares de tomateiro e espécies selvagens de Lycopersicon esculentum
(Gardner, 1988; Gardner, 1990; Maiero
& Ng, 1990; Maiero et al., 1990), embora, Walker (1952) tenha indicado que
a resistência varietal, no caso específico da pinta-preta em tomateiro, seria de
pouco valor comercial, apesar de terem
sido detectadas algumas diferenças de
tolerância. Já o patógeno apresenta grande variabilidade, já tendo sido relatadas
sete raças fisiológicas distintas, quatro
identificadas como patogênicas à batata e três específicas para o tomate
(Maffia et al., 1980).
Quanto ao controle químico da mancha zonada, pulverizações com
clorotalonil, mancozeb e maneb ou
cupro-orgânicos são os mais recomendados, segundo Robbs & Viegas (1978),
citados por Cruz Filho & Pinto (1982).
Pode-se encontrar, ainda, outros trabalhos, como os de Peterlevitz (1982) e
de Silva et al. (1982). Porém, tem-se
observado que, sob condições epidêmicas, a doença é de difícil controle químico (Moretto et al., 1993).
Uma outra alternativa de controle
que tem sido estudada no controle dessas doenças é a utilização de produtos
biocompatíveis (bicarbonatos e óleos),
estudados por Han (1990), Horst et al.
(1992) e Ziv & Zitter (1992). Tais pro160

dutos, em razão da baixa toxicidade em
mamíferos e mínima interferência ao
meio ambiente, vêm tornando-se interessantes no controle de fungos em hortaliças.
Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito
do bicarbonato de sódio e do óleo vegetal no controle da pinta-preta em tomateiro e no controle da mancha-zonada
em pepino.

MATERIAL E MÉTODOS
Os experimentos foram realizados
em condições de campo na Faculdade
de Ciências Agrárias e Veterinárias,
UNESP, Câmpus de Jaboticabal (SP),
com a cultivar de tomate Jumbo AG592 e com a cultivar híbrida de pepino, Premier. A obtenção de mudas,
transplante, tratos culturais, adubação
e irrigação, seguiram a recomendação
de Churata-Masca (1980) e de
Alvarenga et al. (1982), para a cultura
de tomate e de pepino, respectivamente. O delineamento experimental adotado foi blocos casualizados com quatro repetições, sendo que as parcelas
foram constituídas por quarenta plantas espaçadas de 1,0 x 0,25 m para o
tomate e de 1,0 x 0,50 m para o pepino. O sistema de condução da cultura
do tomateiro foi o de “meia-estaca”,
proposto por Belfort (1979), fazendose a poda da haste principal após quatro cachos, com tutoramento vertical.
Os tratamentos utilizados no experimento com a cultura do tomateiro foram: 1- testemunha (aplicação de água);
2- iprodione (0,75 g/l); 3- bicarbonato
de sódio (10g/l); 4- óleo vegetal (10 ml/
l); 5- bicarbonato de sódio (10g/l) + óleo
vegetal (10ml/l); 6- bicarbonato de sódio
(10g/l) + iprodione (0,75 g/l); 7- óleo
vegetal (10ml/l) + iprodione (0,75 g/l).
As pulverizações foram semanais, com
início doze dias após o transplante, sendo feitas quatorze aplicações durante
todo o ciclo da cultura.
Para a cultura do pepino, os tratamentos utilizados foram: 1- testemunha
(aplicação de água); 2- benomil (0,5 g/
l); 3- bicarbonato de sódio (5g/l); 4- bicarbonato de sódio (10 g/l); 5- bicarbonato de sódio (15 g/l). As pulverizações
foram semanais, com início 22 dias após

o transplante, sendo feitas nove aplicações durante todo o ciclo da cultura.
As concentrações de aplicação de
bicarbonato de sódio e óleo vegetal
(‘Natu’l óleo’, 93% emulsionável, extraído de soja) foram baseadas em trabalhos realizados por Horst et al. (1992);
Ziv & Zitter (1992); Northover &
Schneider (1993). A concentração e periodicidade de aplicacão dos fungicidas,
em cada cultura, seguiram a recomendação do fabricante.
Para a avaliação da severidade das
doenças foram pré-determinadas, a
quarta, quinta e sexta folhas (para pepino e tomate) e a sétima folha (para o
tomate) a partir do ápice das quatro plantas centrais de cada parcela para cada
cultura, por não apresentarem ainda sintomas das doenças.
As avaliações no tomateiro foram
feitas nas folhas pré-estabelecidas a cada
quatorze dias (as cinco primeiras) e a
cada sete dias (as duas últimas), sendo
iniciadas 39 dias após o transplante das
mudas de tomate, com base na porcentagem da área foliar afetada, atribuindo-se notas de 1 a 5 , de acordo com a
adaptação da escala desenvolvida para
a pinta-preta da batata por Reifschneider
et al. (1984).
Para a cultura do pepino, as avaliações foram feitas nas folhas pré-determinadas a cada quatorze dias, sendo iniciadas 28 dias após o transplante, atribuindo-se notas de 1 a 6 (nota 1= 0%;
2= 2,5%; 3= 12%; 4= 25%; 5= 50%; 6=
mais de 50% de área foliar lesionada por
L. momordicae).
Para a determinação dos modelos
matemáticos que melhor se ajustaram
aos dados disponíveis, foram realizadas
análises com o uso de regressão linear,
considerando-se quatro transformações
(logarítmica, logística, monomolecular
e de Gompertz) e os dados originais,
determinando-se posteriormente, as curvas de progresso das doenças, conforme metodologia descrita por Campbell
& Madden (1990).
Para a avaliação da produtividade,
durante as colheitas, nas duas fileiras
centrais de cada parcela, deteminou-se
a produção (t/ha), em número e peso
médio de frutos comerciais das duas
culturas. Com relação à cultura do tomate foram considerados frutos comerHortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.
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ciais os de tamanho miúdo (maior diâmetro entre 33-40 mm), pequeno (4070 mm), médio (47-52 mm) e graúdo
(maior que 52 mm), conforme classificação para cultivares do grupo “Santa
Cruz”, utilizada por Boff et al. (1992).
Foram realizadas ao todo treze colheitas
de tomate, sendo a primeira e a última
efetuadas aos 66 e 116 dias após o transplante, respectivamente. Para o pepino
foram considerados como frutos comerciais, os que se apresentavam com doze
a quatorze centímetros. Frutos menores
e com defeitos foram considerados refugos ou não comercializáveis (Balbino et
al., 1991). Realizaram-se, ao todo, onze
colheitas de pepino, sendo a primeira e a
última realizadas aos 43 e 86 dias após o
transplante, respectivamente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Pelos valores obtidos dos coeficientes de determinação da reta (R2) para
cada transformação e folha avaliada nos
diversos tratamentos utilizados para
cada cultura, a determinação da severidade da doença na 5a folha e a transformação logística se mostraram mais adequadas para o estudo epidemiológico da
pinta-preta do tomateiro, enquanto a
quarta folha e a transformação logística
se mostraram mais adequadas para o
estudo epidemiológico da manchazonada em pepino, observando-se a
maior frequência de maiores valores de
R2 (Tabelas 1 a 4).
Observou-se que houve diferenças
estatísticas entre os parâmetros x0 e r,
representados nas equações obtidas por
a e b (x=a + bt), onde x representa a proporção de doença, a, a quantidade efetiva de doença no início da avaliação (xo),
b, a taxa aparente de infecção ( r ) e t, o
tempo decorrido após o início da epidemia. O teste t aplicado para comparação desses parâmetros não apresentou
diferenças estatísticas entre os valores
de a das curvas epidemiológicas da pinta-preta para a quinta folha do tomateiro e da mancha-zonada de pepino para
a quarta folha, nos tratamentos utilizados para controle das doenças, o que é
perfeitamente explicável, uma vez que
no início dos ensaios, os valores da
quantidade de doença existente eram
semelhantes para todas as parcelas, inHortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.

Tabela 1. Efeito dos diferentes métodos de controle na curva epidemiológica da pinta- preta
em tomateiro, avaliada através da severidade da doença na 5a folha. Jaboticabal, FCAV/
UNESP, 1993.

Tr a ta m e n to s

E q u a ç ã o / c u r va
e p id e m io ló g ic a

Va lo re s d o s
p a râ m e tro s
e s ta tís tic o s
F p /re g .
L in e a r

R2

Testem unha

Y =-2,8449 + 0,1015X

63,91**

0,955

Ip rod i one (0,75g /L )

Y =-2,2974 + 0,0666X

43,65**

0,939

B i c.d e sód i o (10g /L )

Y =-2,6772 + 0,0893X

61,95**

0,972

Óleo veg eta l (10m l/L )

Y =-2,8439 + 0,1012X

63,98**

0,954

B i c. d e sod i o (10g /L )+
óleo veg eta l (10m l/L )

Y =-2,9056 + 0,1060X

64,48**

0,947

B i c.d e sod i o (10g /L ) +
Ip rod i one (0,75 g /L )

Y =-2,0911 + 0,0567X

47,79**

0,900

Óleo veg eta l (10m l/L )
+ Ip rod i one (0,75g /L )

Y = -1,9429 + 0,0490X

123,70**

58

**

significativo ao nível de 1% de probabilidade

Tabela 2. Efeito dos diferentes métodos de controle na curva epidemiológica da manchazonada em pepino, avaliada através da severidade da doença na 4a folha. Jaboticabal, FCAV/
UNESP, 1993.

Tr a ta m e n to s

E q u a ç ã o / c u r va
e p id e m io ló g ic a

Va lo re s d o s
p a râ m e tro s
e s ta tís tic o s
F p /re g .
L in e a r

R2

Testem unha

Y =-2,8412 + 0,1399X

54,95**

0,919

B enom i l (0,5g /L )

Y =-1,7230 + 0,0292X

68,34**

0,837

B i c. d e sód i o (5g /L )

Y =-2,8327 + 0,1267X

45,01**

0,951

B i c. d e sód i o (10g /L )

Y =-2,8415 + 0,1257X

44,18**

0,953

B i c. d e sód i o

Y =-2,8357 + 0,1299X

57,05**

0,944

**

significativo ao nível de 1% de probabilidade

clusive as correspondentes à testemunha, uma vez que, nesse momento não
havia efeito de tratamentos.
Quanto aos valores de b das curvas
epidemiológicas da pinta-preta (quinta
folha do tomateiro) os tratamentos onde
se utilizou bicarbonato de sódio 10g/l +
iprodione 0,75 g/l; óleo vegetal 10ml/l
+ iprodione 0,75 g/l e iprodione 0,75 g/l

não diferiram estatisticamente entre si,
apresentando os menores valores de b,
quando comparados aos demais tratamentos. Constatou-se, portanto, o efeito positivo do iprodione no controle da
doença, quando misturado com bicarbonato de sódio ou óleo vegetal, o qual
coincide com resultados constatados por
Han (1990). Os valores das curvas de
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Tabela 3. Severidade de pinta-preta na quinta folha e produção de frutos comerciais em tomateiro, em sete diferentes épocas. Jaboticabal,
FCAV/UNESP, 1993.

Tr a ta m e n to
Testem unha

S e ve rid a d e d a d o e n ç a n a 5 ª fo lh a n a s d ife re n te s é p o c a s
d e a va lia ç ã o
01
14
28
42
56
63
70
1,00

1,00

1,19

2,75

3,38

4,88

5,00

Nº de
F ru to s
co m .2

P es o
M é d io ( g )

496,0a

100 a

Ip rod i one (0,75 g /l)

1,00

1,00

1,13

2,56

3,06

4,00

4,56

667,0a

110 a

B i c. d e sód i o (10 g /l)

1,00

1,00

1,13

2,81

3,38

4,56

5,00

662,0a

110 a

Óleo veg eta l (10m l/l)
B i c.d e sód i o (10g /l) +
óleo veg eta l (l0m l/l)
B i c.d e sód i o (10g /l) +
i p rod i one (0,75 g /l)
Óleo veg eta l (10 m l/l) +
i p rod i one (0,75 g /l)
D.M.S. (5% )
C.V. (% )

1,00

1,00

1,13

2,81

3,50

4,81

5,00

553,0a

100 a

1,00

1,00

1,19

2,75

3,50

4,88

5,00

505,0a

100 a

1,00

1,00

1,25

2,50

2,88

3,88

4,50

605,8a

110 a

1,00

1,00

1,31

2,44

2,81

3,75

4,50

684,0a

100 a

241,61
17,36

10,00
5,71

Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
1
Avaliações realizadas a cada quatorze dias (as cinco primeiras) e a cada sete dias (as duas últimas), iniciadas 39 dias após o transplante do
tomate. Escala de notas de 1 a 5 ( nota 1= 0%; 2= 2,5%; 3= 12%; 4= 25%; 5= 50% de área foliar lesionada por Alternaria solani ).
2
milhares/ha (foram considerados frutos comerciais os de tamanho miúdo (maior diâmetro entre 33-40 mm), pequeno (40-70 mm), médio
(47-52 mm) e graúdo (maior que 52 mm), conforme classificação para cultivares do grupo “Santa Cruz”, utilizada por Boff et al. (1992)).
Tabela 4. Severidade de mancha-zonada na quarta folha e produção de frutos comerciais em pepino, em cinco diferentes épocas. Jaboticabal,
FCAV/UNESP, 1993.

S e ve rid a d e d a d o e n ç a n a 4 ª fo lh a n a s d ife re n te s
é p o c a s d e a va lia ç ã o
01
14
28
42
56

Nº de
F ru to s
co m .2

P es o
M é d io ( g )

Testem unha

1,00

1,00

1,19

2,75

3,38

496,0a

100 a

Ip rod i one (0,75 g /l)

1,00

1,00

1,13

2,56

3,06

667,0a

110 a

B i c. d e sód i o (10 g /l)

1,00

1,00

1,13

2,81

3,38

662,0a

110 a

Óleo veg eta l (10m l/l)
B i c.d e sód i o (10g /l) +
óleo veg eta l (l0m l/l)
B i c.d e sód i o (10g /l) +
i p rod i one (0,75 g /l)
Óleo veg eta l (10 m l/l) +
i p rod i one (0,75 g /l)
D.M.S. (5% )
C.V. (% )

1,00

1,00

1,13

2,81

3,50

553,0a

100 a

1,00

1,00

1,19

2,75

3,50

505,0a

100 a

1,00

1,00

1,25

2,50

2,88

605,8a

110 a

1,00

1,00

1,31

2,44

2,81

684,0a

100 a

241,61
17,36

10,00
5,71

Tr a ta m e n to

Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
1
Escala de notas de 1 a 6 ( nota 1= 0%; 2= 2,5%; 3= 12%; 4= 25%; 5= 50%; 6= mais de 50% de área foliar lesionada por Leandria
momordicae ).
2
milhares/ha (foram considerados como frutos comercias os que se apresentavam com doze a quatorze centímetros).

progresso da doença dos tratamentos
com iprodione e bicarbonato de sódio
não mostraram diferenças estatísticas
significativas, sendo possível verificar
a eficiência do bicarbonato de sódio,
igualmente a do iprodione, no que diz
respeito à diminuição do desenvolvi162

mento da pinta-preta, devido aos menores valores de b apresentados pelos resultados .
Com relação aos valores de b das
curvas epidemiológicas da manchazonada (quarta folha do pepino) foram

constatadas diferenças significativas
para todos os métodos de controle, quando comparados ao tratamento onde se
utilizou benomil 0,5 g/l, que apresentou o menor valor de b do experimento.
Pode-se concluir, portanto, que o
benomil influenciou na diminuição da
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.
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taxa
de
desenvolvimento
epidemiológico da mancha-zonada
quando comparado aos demais tratamentos, o qual coincide com resultados
constatados por Peterlevitz (1982) em
estudo sobre a eficiência de alguns
fungicidas no controle da doença.
O número de frutos comerciais de
tomateiro e o peso médio, que variou
de 100 a 110 g, não foram significativamente afetados pelos métodos de controle da doença (Tabela 3). O efeito positivo do iprodione no controle da pinta-preta, isolado ou quando misturado,
ao bicarbonato de sódio ou ao óleo vegetal, não influiu significativamente no
rendimento da cultura. A hipótese mais
provável para justificar este fato é que,
embora tenham sido observadas diferenças entre os tratamentos, quanto à severidade da doença, nenhum deles propiciou controle suficiente para que houvessem ganhos de produtividade e, de
maneira que se pudesse detectar estatisticamente.
O bicarbonato de sódio não afetou
significativamente a taxa de desenvolvimento da mancha-zonada de pepino,
porém proporcionou um rendimento da
cultura equivalente ao benomil, e, significativamente superior (38%) ao tratamento com a testemunha. Quando se
analisou separadamente, o peso médio
de frutos comercializáveis de pepino, o
qual variou de 142,5 a 152,5 g , verificou-se que o mesmo não foi afetado
pelos métodos de controle da doença
(Tabela 4), havendo no entanto um
acréscimo, estatisticamente significativo, no número de frutos comerciais no
tratamento em que se utilizou o
fungicida benomil.
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Os resultados obtidos no presente
trabalho sugerem que o bicarbonato de
sódio e óleo vegetal são substâncias que
apresentam potencial para o controle da
pinta-preta e mancha-zonada, necessitando porém, de novos estudos.
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Desempenho de seis híbridos de repolho na época chuvosa de Areia-PB.
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RESUMO

ABSTRACT

O objetivo do trabalho foi avaliar o comportamento dos seis híbridos de repolho Midore, Rotan, Saikô, Fuyu, Matsukaze e Roxo
em condições chuvosas. O ensaio foi conduzido no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba, em Areia-PB, no
período de abril a julho de 1996 em Latossolo Vermelho-Amarelo.
O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados,
testando-se seis híbridos em quatro repetições, em parcelas com 20
plantas úteis, espaçadas de 0,80 m entre fileiras e 0,40 m entre plantas. Avaliaram-se as características: produtividade, peso médio, índice de formato e compacidade de cabeça, além de tolerância à podridão-negra. Os resultados obtidos indicaram o híbrido Midore,
como opção de cultivo para a época chuvosa em Areia, considerando-se o peso médio de 1,314 kg, produtividade de 30,62 t/ha, formato arredondado da cabeça, compacidade e alta tolerância à podridão-negra, quando comparado com a performance do Matsukaze,
considerado padrão comercial em Areia.

Performance of six cabbage hybrids during the rainy season
of Areia-PB.

Palavras-chaves: Brassica oleracea var. capitata L., Xanthomonas
campestris pv. campestris, produção, compacidade, tolerância à
podridão-negra.

Keywords: Brassica oleracea var. capitata L., Xanthomonas
campestris pv. campestris, production, compactness, tolerance to
black rot.

The objective of the work was to evaluate the behaviour of six
cabbage hybrids: Midore, Rotan, Saikô, Fuyu, Matsukaze and Roxo
in rainy conditions. The study was conducted in the Center of
Agrarian Sciences of the Federal University of Paraíba, in Areia–
PB, on a Red-yellow Latossoil, between the period of April to July
1996. The experiment was laid out in a randomised block design,
with six treatments and four repetitions, in plots of 20 analyseable
plants, spaced 0.80 m between rows and 0.40 m between plants.
Productivity, medium head weight, format index, head compactness,
and tolerance to black rot were evaluated. The results obtained
indicated the hybrid Midore as an option for cultivation in the rainy
season in Areia, when considering a productivity of 30.62 t/ha,
medium weight of 1.314 kg, compact and rounded head format, and
high tolerance to black rot, compared to the performance of
Matsukaze, considered commercial pattern in Areia -PB.

(Aceito para publicação em 22 de março de 1999)

D

entre as variedades botânicas da espécie Brassica oleracea L., cultivadas no Brasil, o repolho é a primeira
em importância econômica (Filgueira,
1982). É uma hortaliça de fácil cultivo,
baixo custo de produção, alta produtividade, versatilidade à mesa e indústria
e excelente composição nutritiva
(Sonnenberg, 1985). Face à sua alta
capacidadede de adaptação às distintas
situações do meio ambiente, à sua elevada taxa de crescimento e geração de
alimentos com atenuado conteúdo de
vitaminas e sais minerais essenciais à
dieta humana, constitui-se numa das
hortaliças mais saudáveis na dieta humana (Silva Júnior et al., 1987).
A partir da década de 60, em função
do melhoramento genético realizado por
pesquisadores brasileiros e da introdução de híbridos tolerantes ao calor, o
cultivo do repolho no Brasil tem sido
feito com híbridos introduzidos do Japão, em substituição à antiga cultivar
Louco. Já existem no mercado brasileiro alguns híbridos e cultivares de repo164

lho de boa aceitação comercial
(Castellane & Braz, 1991). No entanto,
muitos são suscetíveis à podridão-negra
das crucíferas (Xanthomonas campestris
pv. campestris) e não têm formato desejável ou boa compacidade da cabeça,
dentre outras características (Giordano
et al., 1985).
O repolho está convertendo-se em
uma das principais hortaliças cultivadas
na região de Areia-PB. O híbrido
Matsukaze tem apresentado, entre os
produtores da região, excelente aceitação e tolerância à podridão-negra, uma
das principais doenças da cultura do repolho (Giordano et al., 1985). Nesta região, ocorre um período chuvoso que
abrange os meses de março a agosto com
temperatura média de 23oC, umidade
relativa média acima de 80% e um período de estiagem nos meses de setembro
a fevereiro, quando verificam-se elevada temperatura média e alta umidade
relativa do ar. Predomina o Latossolo
Vermelho-Amarelo. As técnicas de cultivo utilizadas são as mesmas de outras

regiões do Brasil cultivando-se principalmente o híbrido Matsukaze. Na época chuvosa há grande incidência da podridão-negra das crucíferas, tornandose um problema sério para o cultivo desta hortaliça na região. Este trabalho teve
como objetivo avaliar o comportamento de híbridos de repolho, na época chuvosa na região de Areia-PB.

MATERIAL E MÉTODOS
O ensaio foi conduzido na área experimental do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba,
em Areia - PB, em solo Latossolo Vermelho-Amarelo, no período de abril a
julho de 1996.
Os resultados da análise química de
amostras do solo utilizado foram: pH
H2O = 6,0: P disponível = 95 mg/dm3;
K = 156 mg/dm 3; Al trocável = 0,0
cmolc/dm3; Ca+2 + Mg = 4,75 cmolc/dm3
e matéria orgânica = 11,3 g/dm3. A temperatura média em oC, a precipitação
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.
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Tabela 1. Produtividade, peso médio, índice de formato, compacidade de cabeças e tolerância à podridão-negra de híbridos de repolho.
Areia, UFPB, 1996.

H íb rid o s
Mi d ore
R ota n
Sa i kô
Fuyu
Ma tsuka se
R oxo
CV(% )

P r o d u t iv id a d e
( t/h a )
30,62
31,50
25,02
22,46
29,12
9,84
27,55

a
a
a
ab
ab
b

P e s o m é d io d e
c a b eç a (k g )
1,314
1,355
1,075
0,966
1,252
0,522
25,45

a
a
ab
ab
a
b

Í n d ic e d e C o m p a c id a d e
fo r m a t o

( n o ta s )

0,91
0,71
1,02
1,41
0,91
1,37

4,75
3,00
4,50
2,50
4,75
5,00
3,89

a
b
a
b
a
a

To le râ n c ia a
p o d r id ã o n e g r a
( n o ta s )
1,50 b
3,50 a
3,50 a
4,00 a
1,50 b
1,50 b
2,75

Médias seguidas da mesma letra não diferem ente si, pelo teste de Tukey, a 5% de probabillidade.

pluviométrica em mm e a umidade relativa em % do período foram, respectivamente: abril - 24,9; 14 e 72,37; maio
- 23,6; 117,5 e 80,1; junho - 22,11; 107,9
e 81,63; julho - 21,47; 173,10 e 82,48.
Foram avaliados os híbridos Midore,
Rotan, Saikô, Fuyu, Matsukaze e Roxo.
Inicialmente, realizou-se a produção de
mudas em sementeira convencional.
Cerca de 30 dias após a semeadura,
quando as plântulas apresentavam de
10-15 cm de altura e 4-6 folhas definitivas, foram transplantadas para o local
definitivo. No campo, os híbridos foram
dispostos em parcelas de 6,40 m2 com
20 vinte plantas, no espaçamento de 0,80
m x 0,40 m, num delineamento experimental de blocos casualizados, sendo
testados seis híbridos em quatro repetições. Toda a área da parcela foi considerada útil.
O preparo do solo constou de aração,
gradagem, sulcamento à tração mecânica e abertura de covas com auxílio de
enxada. Foram feitas adubações de plantio nas covas, utilizando-se 30 t/ha de
esterco bovino curtido, 200 kg/ha de
superfosfato simples e 200 kg/ha de
cloreto de potássio, além de 200 kg/ha
de sulfato de amônio em cobertura, parcelado aos 30 e 60 dias após o
transplantio. Durante a condução da
cultura foram realizadas pulverizações
à base de Deltametrina 2,5E, a cada
quinze dias após o transplantio, visando basicamente o controle de lagarta
rosca (Agrotis ypsilon), pulgões
(Brevicoryne brassicae) e traçasdas-crucíferas (Plutella xylostella).
Utilizou-se a irrigação por aspersão,
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.

sempre que necessário, procurando
manter o nível de disponibilidade de
água acima de 80% da capacidade de
campo. Efetuaram-se também capinas
com auxílio de enxadas, procurando-se
manter a cultura livre de plantas daninhas.
Na colheita, foram avaliados: o peso
médio e a produção total de cabeças; o
índice de formato (relação entre o diâmetro longitudinal e transversal da cabeça), onde valores próximos de 1,00
indicaram cabeças mais arredondadas
(Castellane & Braz,1991); compacidade
de cabeça, avaliada por notas de 1 a 5,
sendo que o maior valor indicou cabeça
mais compacta (Silva Júnior et al., 1987)
e a suscetibilidade à podridão negra,
avaliada por notas de 1 a 5, sendo 1 tolerante e 5 muito suscetível (Castellane
& Braz, 1991). Para comparar as médias
das características avaliadas empregou-se o teste de Tukey a 5% de probabilidade, exceto para o índice de formato da cabeça.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os híbridos para todos os caracteres submetidos às análises estatísticas (Tabela 1).
Os híbridos Midore e Rotan apresentaram peso médio e produtividade de
cabeças iguais ao Matsukaze, embora
apresentassem valores absolutos superiores. O híbrido Roxo apresentou o pior
desempenho dentre os híbridos testados
em termos de peso médio e produtividade de cabeças, enquanto o Fuyu apre-

sentou resultados intermediários. Com
relação ao formato da cabeça, os híbridos Fuyu e Roxo apresentaram valores
acima de 1,00, caracterizando-se como
materais produtores de cabeças compridas. O híbrido Midore apresentou índice de formato de cabeça igual ao
Matsukaze (0,91). Trata-se, portanto, de
um híbrido com cabeça mais arredondada, de boa aceitação comercial, enquanto o híbrido Rotan, com menor valor para o índice de formato (0,71), se
caracterizou como de cabeças achatadas.
Os híbridos Midore, Saikô e Roxo apresentaram compacidade igual à do
Matsukaze, com valores 5,00 e 4,75,
respectivamente, revelando-se como
repolhos de cabeças firmes. Nas condições de alta precipitação em Areia-PB,
os híbridos Midore e Roxo destacaramse como tolerantes à podridão negra, a
exemplo do Matsukaze.
O híbrido Midore apresentou folhas
mais claras e macias ao tato, mostrando-se apropriadas para o consumo na
forma de saladas cruas. Considerandose o hibrido Matsukaze como padrão
comercial de repolho nos mercados do
Centro-Sul e do Nordeste do Brasil,
pode-se concluir que existem outros híbridos comparáveis a esse quanto à produtividade, compacidade e nível de tolerância à podridão negra. As principais
diferenças estão no aspecto da planta,
como coloração, textura, cerosidade e
tamanho das folhas externas. Analisando-se os aspectos peso médio, produtividade, tolerância à Xanthomonas,
compacidade e formato da cabeça, o
híbrido Midore é considerado também
165
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boa opção de cultivo sob condições chuvosas, na região de Areia-PB.
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Comportamento de cultivares de grão-de-bico na Zona da Mata e Norte
de Minas Gerais.
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RESUMO

ABSTRACT

Este trabalho teve por objetivo avaliar o comportamento de cultivares de grão-de-bico em duas regiões de Minas Gerais. Os ensaios
foram conduzidos em Viçosa, Leopoldina (Zona da Mata) e Janaúba
(Norte). As temperaturas médias normais anuais do período 19311960 nesses três municípios foram de 19,0°C; 22,6°C e 23,5°C, respectivamente. Em Viçosa, o ensaio foi instalado em 30 de abril 1991
e foram testadas cinco cultivares; nos outros locais, onde foram testadas doze cultivares, a semeadura foi feita em 16 de maio 1995.
Dos genótipos estudados, três pertencem ao grupo “desi” e nove, ao
grupo “kabuli”. Utilizou-se o espaçamento entre fileiras de 50 ou 60
cm, com 20 sementes por metro. Todos os ensaios foram irrigados
por aspersão. Fez-se uso de defensivos químicos para o controle
preventivo de doenças e de pragas em Leopoldina e Janaúba. O grãode-bico demorou seis ou nove dias para emergir do solo e, entre 35
e 64 dias depois, dependendo do genótipo e do local, as plantas iniciaram o florescimento. A colheita foi feita entre 105 e 129 dias
após a emergência. Em Viçosa e Janaúba, a altura das plantas variou
de 45 a 65 cm. Em Viçosa, o grão-de-bico apresentou rendimento
máximo de 2.115 kg/ha; em Janaúba e Leopoldina, 2.838 e 2.950
kg/ha, respectivamente. O potencial produtivo dos genótipos do grupo “kabuli” foi semelhante ao do grupo “desi”. Dentre as cultivares
do grupo “kabuli” que apresentam grãos comerciais, sobressaíram
as ICCV-3, IAC México e CNPH-2. Em Janaúba, o peso de 100
sementes desses genótipos foi 36, 51 e 42 g, respectivamente.

Behaviour of chickpea cultivars in “Zona da Mata” and
northern Minas Gerais State, Brazil.

Palavras-chave: Cicer arietinum, início da floração, rendimento
de grãos, ciclo de vida.

Keywords: Cicer arietinum, days to flowering, yield, life cycle.

This study was undertaken to evaluate the behaviour of chickpea
cultivars in two regions of the State of Minas Gerais. The trials were
carried out in Viçosa and Leopoldina (Zona da Mata region), and in
Janaúba (northern region). The annual average temperatures between
1931-1960 in these municipalities were 19.0°C, 22.6°C, and 23.5°C,
respectively. In Viçosa, a trial of five cultivars was installed on 30
April 1991. In the other two municipalities, chickpeas were sown
on 16 May 1995, testing twelve cultivars. Of the genotypes studied,
three belong to the "desi" group and nine to the "kabuli" group. Twenty
seeds were planted per meter in rows 50 or 60 cm apart. All trials
were sprinkler irrigated. Pesticides were applied for diseases and
pest control in Leopoldina and Janaúba. Emergence from the soil
occurred after six or nine days and from 35 to 64 days later plants
began flowering, depending on cultivar and locality. Plants were
harvested between 105 and 129 days after emergence. In Viçosa and
Janaúba, plant height varied from 45 to 65 cm. In Viçosa, maximum
yield was 2,115 kg/ha; in Janaúba and Leopoldina, 2,838 and 2,950
kg/ha, respectively. The potential yield of the two groups was similar. Among the cultivars of the kabuli group, which are
commercialized in Brazil, ICCV-3, IAC México, and CNPH-2
excelled. In Janaúba, the one-hundred seed weight of these cultivars
was 36, 51, and 42 g, respectively.

(Aceito para publicação em 08 de março de 1999)

E

m 1996, foram produzidos no mundo 8,9 milhões de toneladas de
grão-de-bico, colhidas em 12 milhões
de hectares, com produtividade média
de 742 kg/ha. A Índia é o maior produ166

tor mundial com seis milhões de toneladas de grãos. Na América, o México
é o maior produtor (152.000 toneladas),
com produtividade média de 1.443 kg/
ha (FAO, 1997). Embora seja conside-

rada leguminosa de clima frio, grandes
áreas são cultivadas em locais com temperaturas relativamente altas, pelo menos durante parte do seu ciclo de vida.
Temperaturas entre 15 e 30°C proporcioHortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.
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nam ótimo crescimento e desenvolvimento do grão-de-bico (Braga et al., 1992).
Essa leguminosa pode ser separada
em dois grupos de cultivares: “kabuli” e
“desi”. O grupo “kabuli” caracteriza-se
pelas sementes graúdas, com a forma de
“cabeça de carneiro”, coloração creme e
baixo teor de fibras. As plantas não possuem antocianina, as flores são brancas,
os folíolos, grandes e, geralmente, formam-se dois grãos por vagem. As cultivares pertencentes ao grupo “desi” têm
sementes pequenas de coloração amarela, marrom ou preta, de forma angular e
de superfície áspera. As plantas contêm
antocianina, as flores são róseas ou púrpuras, os folíolos, pequenos e, em geral,
são produzidos de dois a três grãos por
vagem (Braga et al., 1992).
No Brasil, a quase totalidade do
grão-de-bico (grupo kabuli) consumido
é importada da Turquia, do México e
do Chile. Essa leguminosa é consumida
na forma de salada ou pasta, e tem valor
nutricional semelhante ao do feijão-comum (Braga et al., 1997). São escassos
os trabalhos sobre grão-de-bico no Brasil, principalmente no que diz respeito
à avaliação de genótipos. No Rio Grande do Sul, as melhores linhagens
introduzidas do “International Center for
Agricultural Research in the Dry Areas”
(ICARDA) produziram pouco mais de
1.800 kg/ha (Manara & Ribeiro, 1992).
Em São Paulo, os rendimentos máximos
obtidos com genótipos dos grupos
“kabuli” e “desi” foram de 1.766 e 2.709
kg/ha, respectivamente (Braga, 1977).
O Instituto Agronômico de Campinas
(IAC) lançou, em 1989, a cultivar IAC
- Marrocos, introduzida, em 1964, do
Marrocos. Essa cultivar pertence ao grupo kabuli, tem grãos de tamanho médio
(26 g/100 unidades) e ciclo de vida de
125 a 140 dias (Braga et al., 1992). No
Brasil Central, os rendimentos alcançados com cultivares precoces do grupo
“kabuli” variaram de 1.891 a 2.828 kg/
ha (Nascimento et al., 1994). Em 1994,
a cultivar Cícero, selecionada de introduções procedentes do México, foi recomendada para cultivo no inverno nas
condições edafoclimáticas do Brasil
Central. Nessa região, essa cultivar apresentou um ciclo de vida de, aproximadamente, 110 dias (Giordano & Nascimento, 1994). Minas Gerais tem granHortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.

Tabela 1. Temperaturas, em °C, médias máximas e mínimas e temperaturas absolutas máximas e mínimas durante o período de condução dos ensaios em Viçosa e Janaúba.

Vi çosa 1991
Méd i a d a s m á xi m a s
Méd i a d a s m í ni m a s
Má xi m a a b soluta
Mí ni m a a b soluta
Ja na úb a 1 9 9 5
Méd i a d a s m á xi m a s
Méd i a d a s m í ni m a s
Má xi m a a b soluta
Mí ni m a a b soluta

M a io

Ju n h o

J u lh o

A g o s to

24,4
13,8
28,1
10,8

24,6
13,1
28,4
10,4

23,7
11,8
27,2
7,4

25,2
11,7
32,4
7,0

32,4
20,6
35,6
17,4

30,2
17,0
33,2
10,4

29,7
18,2
33,8
12,4

31,3
17,4
34,6
13,2

de potencial para o cultivo do grão-debico, por causa da vasta área irrigada por
aspersão e do clima ameno no outonoinverno na maior parte do Estado. As
temperaturas médias anuais de Minas
Gerais variam de 18°C (sul) a 24°C (norte) (Antunes, 1986). O único trabalho
encontrado na literatura sobre avaliação
de cultivares de grão-de-bico em Minas
Gerais foi realizado em Coimbra, município localizado na Zona da Mata. Em
quatro ensaios conduzidos nesse local,
os rendimentos médios da cultivar IAC–
Marrocos variaram de 1.420 a 1.662 kg/
ha, enquanto os da cultivar Cícero – que
participou de três ensaios - variaram de
1.032 a 1.463 kg/ha. Os rendimentos
dessas duas cultivares foram inferiores
aos de cultivares do grupo “kabuli”
introduzidas do “International Center for
Agricultural Research in the Dry Areas”
(ICRISAT), como as ICCV-3, ICCV-13,
ICCV-14 e ICCV 89512. O maior rendimento, no entanto, foi alcançado com
a cultivar do grupo “desi” IAC Índia-4:
2.750 kg/ha (Braga et al., 1997).
O objetivo do presente trabalho foi
avaliar o comportamento de cultivares de
grão-de-bico, dos grupos “kabuli” e
“desi”, em duas regiões de Minas Gerais.

MATERIAL E MÉTODOS
Os ensaios foram conduzidos nos
municípios mineiros de Viçosa,
Leopoldina e Janaúba. Viçosa e
Leopoldina ficam na Zona da Mata e
Janaúba, no Norte. O ensaio de Viçosa
foi instalado em 30 de abril de 1991 e

os outros dois, em 16 de maio de 1995.
Em Viçosa, foi utilizado um Podzólico
Vermelho-Amarelo Câmbico, fase terraço. Em Leopoldina, o ensaio foi conduzido em um solo Podzólico Vermelho-Amarelo argiloso, fase terraço. Em
Janaúba, em área também pertencente à
EPAMIG, o ensaio foi instalado num
Latossolo Vermelho-Amarelo com 49%
de areia e 26% de argila na camada de 0
a 20 cm. As temperaturas médias normais anuais no período 1931-1960 de
Viçosa, Leopoldina e Janaúba foram
19,0°C, 22,6°C e 23,5°C, respectivamente (Antunes, 1986). Foram avaliadas cinco e 12 cultivares em 1991 e 1995, respectivamente (Tabelas 1, 2 e 3). As cultivares com iniciais IAC foram obtidas
no Instituto Agronômico de Campinas;
as cultivares Cícero e CNPH-2, do Centro Nacional de Pesquisa de Hortaliças;
e as com iniciais ICCV, do ICRISAT.
As cultivares IAC Índia-2, Índia-3 e Índia-4 são do grupo “desi” e as demais,
do grupo “kabuli”.
Foi utilizado o delineamento em blocos ao acaso, com quatro repetições, nos
ensaios de Viçosa e Janaúba, e três repetições, no ensaio de Leopoldina. As
parcelas foram constituídas de quatro
fileiras de 5 m de comprimento, espaçadas de 0,5 m (Leopoldina e Janaúba)
ou 0,6 m (Viçosa). Nos ensaios de 1995,
as duas fileiras externas das parcelas
foram plantadas com a cultivar IAC Índia-4. Foram usadas 20 sementes por
metro. Na colheita, foram eliminadas as
fileiras externas mais 0,5 m das extremidades das fileiras centrais, ficando a
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Tabela 2. Resultados médios do ensaio de competição entre cultivares de grão-de-bico. Viçosa, UFV, 1991.

C u ltiva re s

G ru p o

IAC Índ i a -4
IAC Ma rrocos
IAC Índ i a -3
IAC Índ i a -2
IAC Méxi co
Méd i a
C.V. (% )

d e si
ka b uli
d e si
d e si
ka b uli

E m e r g ê n c ia
A ltu ra d e
à flo ra ç ã o
p la n ta ( c m )
( d ia s )
60
65, a*
51
48, b
52
50, b
50
47, b
45
45, b
51,6
51,0
8

Es ta n d e
f in a l
( 4 , 8 m 2)
142
69
105
64
57
87,4

E m e r g ê n c ia P e s o d e
à c o lh e ita 1 0 0 g rã o s
( d ia s )
(g )
2.115, a
129
25, c
1.790, a b
129
30, b
1.682, a b
129
32, b
1.565, b c
122
20,
d
1.093, c
107
48, a
1.649,0
123,2
31,0
14
7

R e n d im e n t o
( k g /h a )

* Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem entre si em 5% de probabilidade pelo teste Tukey.
Tabela 3. Resultados médios do ensaio de competição entre cultivares de grão-de-bico.
Leopoldina, EPAMIG, 1995.

C u ltiva re s

G ru p o

ICCV-3
IAC Méxi co
CN PH -2
IAC-Índ i a -2
ICCV-89512
ICCV-14
IAC Índ i a -3
ICCV-13
IAC Ma rrocos
IAC Índ i a -4
Cí cero
ICCV-6
Méd i a
C.V. (% )

ka b uli
ka b uli
ka b uli
d e si
ka b uli
ka b uli
d e si
ka b uli
ka b uli
d e si
ka b uli
ka b uli

Es ta n d e
in ic ia l
( 4 m 2)
130
92
113
133
91
96
100
90
101
59
82
37
93,7

E m e r g ê n c ia à
R e n d im e n t o
flo ra ç ã o
( k g /h a )
( d ia s )
43
2.950, a *
46
2.933, a
46
2.917, a
44
2.783, a
45
2.767, a
48
2.625, a b
49
2.417, a b
47
2.358, a b c
48
2.250, a b c
64
2.092, a b c
42
1.775, b c
49
1.508, c
47,6
2.447,9
12

* Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem entre si em 5% de probabilidade
pelo teste Tukey.

área útil com 4,0 ou 4,8 m2. Em 1991, a
adubação de plantio foi feita com o equivalente a 500 kg/ha do formulado 4-148 (N-P2O5-K2O). Em 1995, a adubação
foi de 800 kg/ha desse formulado. Em
1991, foi realizada uma adubação de
cobertura com sulfato de amônio (250
kg/ha), aos 20 dias após a emergência.
Em 1995, foram distribuídos 500 kg/ha
de sulfato de amônio em cobertura aos
26 dias após a emergência. Os ensaios
foram mantidos livre de plantas daninhas por intermédio de capinas. Todos
os ensaios foram irrigados por aspersão
convencional. Foi utilizado turno de
168

rega entre três e sete dias com uma lâmina líquida de água superior à
evapotranspiração (descontada a chuva
do período), de modo que não ocorresse déficit hídrico. Em 1991, não foram
utilizados defensivos. No ensaio de
Janaúba, foi distribuído no sulco de
plantio o inseticida-nematicida
carbofuran (20 kg/ha). Após a semeadura, mas antes do cobrimento com terra, as sementes foram pulverizadas com
solução de benomil (500 g/ha). A mistura do fungicida benomil (500 g/ha)
com o inseticida deltamethrine (7,5 g/ha)
foi aplicada, preventivamente, na fase

de floração plena e 15 dias após. Em
Janaúba, ademais, foram feitas mais três
pulverizações com o inseticida
deltamethrine (7,5 g/ha) durante a fase
que as plantas apresentavam vagens,
para o controle de lagartas. No ensaio
de Leopoldina, a mistura do inseticida
methamidophós (24 ml) com os
fungicidas clorotalonil (10 g) e tiofanato
metílico (4 g) em 20 litros de água foi
aplicada, preventivamente, aos 24, 39,
90 e 116 dias após a emergência.
Foram anotados os seguintes dados
de pelo menos um dos ensaios: estande,
data do início da floração, altura de planta, data da colheita, rendimento de grãos
e peso de 100 grãos. A data do início da
floração foi anotada quando 50% das
plantas da parcela tinham pelo menos
uma flor aberta. A altura de plantas foi
determinada pela medição do colo das
plantas até o último nó de uma das hastes principais esticada. Os dados de
estande, altura de plantas e peso de 100
sementes foram submetidos à análise de
variância. Para a comparação entre médias foi utilizado o teste Tukey, em 5%
de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ensaio de Viçosa
As plântulas emergiram seis dias
após o plantio. A IAC México foi a primeira cultivar a florir e a IAC Índia-4, a
última (Tabela 2). Esta última cultivar,
que pertence ao grupo “desi”, apresentou as plantas mais altas (65 cm). O
estande final médio foi de 87,4 plantas/
4,8m2, ou seja, o correspondente a cerca de 182 mil plantas/ha; a IAC Índia-4
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.
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Tabela 4. Resultados médios do ensaio de competição entre cultivares de grão-de-bico.
Janaúba, EPAMIG, 1995.

Va rie d a d e s
IAC Índ i a -2
ICCV-13
ICCV-3
IAC Índ i a -3
ICCV-89512
ICCV-14
IAC Índ i a -4
IAC Méxi co
CN PH -2
IAC Ma rro-cos
ICCV-6
Cí cero
Méd i a
C.V. (% )

E s t a n d e in ic ia l
(4 m ²)
116,4
61,6
37,0
75,4
70,2
69,4
31,4
45,8
39,2
66,2
35,8
31,8
56,7

E m e r g ê n c ia à
flo ra ç ã o ( d ia s )
40
43
43
43
41
43
44
35
35
43
43
35
40,7

A ltu ra d e
p la n ta s ( c m )
55
54
56
62
53
55
63
59
65
65
52
56
58,0
10

R e n d im e n t o
( k g /h a )
2.838, a *
2.734, a
2.640, a
2.576, a
2.493, a
2.447, a
2.415, a
2.339, a
2.215, a b
2.197, a b
1.378, b c
1.315, c
1.876,9
15

P es o d e 100
s e m e n te s ( g )
19,5
h
25,5
fg
36,0
d
31,0
de
25,6
fg
25,1
fg
27,7
ef
51,4 b
42,4
c
24,9
fg
21,3
gh
58,0 a
32,4
6

* Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem entre si em 5% de probabilidade pelo teste Tukey.

teve a população mais alta (296 mil
plantas/ha) e a IAC México, a mais baixa (119 mil plantas/ha). Na Índia, a população ótima recomendada para essa
leguminosa é de aproximadamente
330.000 plantas/ha (Saxena, 1987), mas,
em condições favoráveis, o grão-de-bico
pode, dentro de certo limite, compensar
a menor população de plantas com maior
produção de vagens por planta
(Braga, 1997). Não foi observado sintoma de doenças nas plantas. Quanto aos
insetos, observaram-se perfurações nas
vagens causadas por lagartas do gênero
Heliothis.
A cultivar IAC Índia-4 foi a única
que teve rendimento superior a 2.000 kg/ha,
mas não diferiu significativamente
das cultivares IAC Marrocos e IAC Índia-3 (Tabela 2). Em Coimbra, o rendimento máximo também foi obtido com
a cultivar IAC Índia-4 (2.750 kg/ha)
(Braga et al.,1997). A IAC México, cultivar do grupo “kabuli” com sementes
grandes, apresentou a menor média de
rendimento, a qual não diferiu significativamente da média da cultivar IAC
Índia-2. Em Coimbra, a cultivar IAC
México também não esteve entre as
mais produtivas nos três ensaios de que
participou (Braga et al., 1997). A colheita foi feita entre 107 (cultivar IAC
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.

México) e 129 dias após a emergência.
Em Coimbra, o ciclo de vida das cultivares variou de 121 (IAC México) a 151
dias (IAC Índia-4) (Braga et al., 1997).
Nesse município, distante 25 km de Viçosa, a temperatura média é um pouco
mais baixa que a de Viçosa. A cultivar
IAC Índia-3 apresentou as sementes
mais pesadas entre as do grupo “desi”.
A cultivar IAC México teve o maior
peso de grãos, representando com fidedignidade o tipo comerciável no Brasil.
Ensaio de Leopoldina
Nove dias após o plantio as plântulas
emergiram. O estande inicial foi muito
variável (Tabela 3), mas apenas as cultivares IAC Índia-4 (147.000 plantas/ha)
e ICCV-6 (92.500 plantas/ha) apresentaram menos de 200.000 plantas/ha. A
cultivar Cícero foi a primeira a florir (42
dias) e a IAC Índia-4, a última. Em geral, o início da floração (Tabela 3) ocorreu mais cedo que em Viçosa (Tabela
2), provavelmente em razão de
Leopoldina ter temperaturas mais altas.
A colheita de todas as cultivares foi realizada 127 dias após a emergência, apesar de algumas cultivares terem atingido a maturação de colheita mais cedo.
A cultivar ICCV-3, procedente do
ICRISAT, apresentou o maior rendimento (2.950 kg/ha), mas só diferiu signifi-

cativamente das cultivares Cícero e
ICCV-6. É possível que o rendimento
da linhagem ICCV-6 tenha sido prejudicado pelo baixo estande. O rendimento alcançado com a cultivar ICCV-3 é o
dobro do rendimento médio obtido no
México e quase quatro vezes maior que
a média mundial (FAO, 1997). Em
Coimbra, também localizada na Zona da
Mata, município de clima ameno, a cultivar ICCV-3 esteve, nos dois ensaios
de que participou, entre as mais produtivas do grupo “kabuli” (Braga et al.,
1997).
Ensaio de Janaúba
As plântulas emergiram seis dias
após o plantio. A média do estante inicial (141.750 plantas/ha) (Tabela 4) ficou bem abaixo da verificada em
Leopoldina (Tabela 2). Um dos prováveis fatores responsáveis por essa relativamente baixa população de plantas
foram os fungos de solo, provavelmente com predominância do Rhizoctonia
solani.
O início da floração ocorreu mais
cedo (Tabela 4) do que no ensaio anterior (Tabela 3). As cultivares de grãos
grandes do grupo “kabuli” IAC México, CNPH-2 e Cícero foram as primeiras
a florir (35 dias). A colheita foi realizada 105 dias após a emergência. As
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temperaturas relativamente altas (Tabela
1), que devem ter sido superiores às de
Leopoldina, devem ser a razão desse menor ciclo de vida. Em culturas como ervilha e lentilha – que também são plantadas
no outono-inverno, há redução do ciclo
de vida com o aumento da temperatura
(Reis, 1989; Dutta et al., 1993). A altura
de plantas variou de 52 (cultivar ICCV-6)
a 65 cm (cultivares CNPH-2 e IAC Marrocos), mas não houve diferença significativa entre as médias (Tabela 4).
A cultivar IAC Índia-2 apresentou a
maior média de rendimento (2.838 kg/
ha), porém só diferiu significativamente
das cultivares ICCV-6 e Cícero, as quais
apresentaram estande relativamente baixo (89.500 e 79.500 plantas/ha, respectivamente). As cultivares ICCV-3, CNPH2 e IAC Índia-4, apesar do baixo estande
inicial (entre 78.5000 e 98.000 plantas/ha),
apresentaram altos rendimentos, semelhantes aos obtidos nos ensaios conduzidos em Coimbra por Braga et al.
(1997). Os altos rendimentos alcançados
com estande inicial inferior a 100 mil
plantas por hectare indicam que o uso de
330 mil plantas por hectare, população
recomendada para a Índia (Saxena,
1987), é exagerada para as condições em
que os ensaios foram conduzidos, e com
as cultivares usadas. A cultivar IAC
México, que apresentou a menor média
de rendimento no ensaio de Viçosa, e que
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não esteve entre as mais produtivas nos
ensaios conduzidos por Braga et al.
(1997), sobressaiu em Leopoldina e
Janaúba. Das cultivares testadas, apenas
ICCV-3, IAC México, CNPH-2 e Cícero
possuem tipo de grão aceitável pelo consumidor brasileiro, ou seja, coloração
creme e tamanho de médio a grande. A
cultivar Cícero, no entanto, apresentou
rendimento inferior ao das outras três.
Os rendimentos alcançados nos três
ensaios foram semelhantes ou superiores aos obtidos em outros estudos feitos
no Brasil (Braga, 1977; Manara & Ribeiro, 1992; Nascimento et al., 1997;
Braga et al., 1997). Este estudo foi conduzido em locais com temperaturas
médias anuais entre 19°C e 23,5°C, englobando as temperaturas reinantes em
quase todo o Estado. Portanto, pode-se
afirmar que as condições climáticas de
Minas Gerais são favoráveis ao grão-debico, se o plantio for feito do final de
abril até meados de maio. Contudo, para
a indicação de cultivares mais adaptadas às condições edafoclimáticas do
Estado, há necessidade de estudo mais
abrangente que o presente.
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VERA: Nova cultivar de alface crespa resistente ao florescimento prematuro.
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RESUMO

ABSTRACT

Vera é uma nova cultivar de alface crespa resistente ao
florescimento prematuro selecionada através do método genealógico
a partir do cruzamento entre as cultivares Verônica e Slow Bolting.
‘Vera’ corresponde à multiplicação, em escala comercial, da linhagem F10 AF 470. Em ensaios conduzidos no período de verão nas
principais regiões produtoras do estado de São Paulo (Mogi das Cruzes, Campinas, Ibiúna, etc) o início da emissão da haste floral em
Vera foi retardado em quinze a vinte dias quando comparado ao da
cultivar Grand Rapid e em cinco a sete dias quando comparado ao
da cultivar Verônica.

VERA: new cultivar of crisp loose leaf type lettuce resistant
to bolting.

Palavras-chave: Lactuca sativa L., florescimento prematuro,
resistência.

Vera is a new cultivar of crisp loose leaf type lettuce resistant to
bolting. It was obtained through pedigree selection from the cross
between cultivars Verônica and Slow Bolting. Vera corresponds to
the commercial increase of the F10 breeding line AF 470. Based on
summer trials carried out in the main production areas of São Paulo
state (Mogi das Cruzes, Campinas, Ibiuna, etc) bolting in Vera was
delayed by fifteen to twenty days when compared to the cultivar Grand
Rapid and by five to seven days when compared to cultivar Verônica.
Keywords: Lactuca sativa L., bolting, resistance.

(Aceito para publicação em 08 de março de 1999)

V

era é uma nova cultivar de alface
crespa, resistente ao florescimento
prematuro induzido por altas temperaturas. Em ensaios conduzidos nas principais regiões produtoras de alface do
estado de São Paulo (Mogi das Cruzes,
Campinas, Ibiúna, etc), durante os meses de verão de 1995/96 e de 1996/97,
‘Vera’ teve performance consistentemente superior à das cultivares tradicionalmente cultivadas na região, Grand
Rapid e Verônica.

ORIGEM
‘Vera’ foi selecionadas através do
método genealógico, a partir do cruzamento entre as cultivares Verônica e Slow
Bolting. Os trabalhos de avaliação e seleção das melhores linhagens e, de plantas dentro das linhagens, foram conduzidos nas Estações Experimentais de
Bragança Paulista-SP e de Petrolina-PE,
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durante o período de 1989 a 1996. ‘Vera’
corresponde à multiplicação, em escala
comercial, da linhagem F10 AF 470.

DESCRIÇÃO
‘Vera’ apresenta plantas vigorosas
com folhas crespas, bem mais acentuadas do que as da cultivar Verônica, eretas e de coloração verde-clara brilhante,
semelhantes às da cultivar Grand Rapid.
Suas folhas basais são, em média, 2 a 3
cm mais curtas e 2 a 4 cm mais largas do
que as da cv.Verônica. ‘Vera’ apresenta,
em média, menor número de folhas (2 a
3 folhas) do que a cultivar Verônica. Seu
ciclo, da semeadura ao ponto ideal de
colheita para o mercado, varia de 50 a 70
dias conforme a região e época de cultivo. ‘Vera’ apresenta excelente resistência ao florescimento prematuro em cultivos de verão. Nas principais regiões
produtoras do estado de São Paulo (Mogi

das Cruzes, Campinas, Ibiúna, etc) o início da emissão da haste floral, nestas condições de cultivo, é retardado em quinze
a vinte dias quando comparado ao da
cultivar Grand Rapid e em cinco a sete
dias quando comparado ao da cultivar
Verônica. Entretanto, ‘Vera’ é ligeiramente mais sensível à queima de bordas
das folhas, no cultivo de verão, quando
comparada à cultivar Verônica. ‘Vera’
apresenta também excelente performance
em cultivo de inverno a campo aberto e
em cultivo hidropônico durante o ano
todo. Vera produz sementes de coloração marron-escura.

DISPONIBILIDADE DE
SEMENTES
Sementes da nova cultivar estão sendo comercializadas pela Agroflora S.A.,
desde Janeiro de 1998, através de lojas
especializadas de sementes.
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‘Ramoso de Brasília’: nova cultivar de couve-brócolos.
Paulo Eduardo de Melo; Leonardo de B. Giordano.
Embrapa Hortaliças, C. Postal 218, 70.359-970 Brasília - DF. E.mail: paulo@cnph.embrapa.br; cnph@cnph.embrapa.br

RESUMO

ABSTRACT

Com o objetivo de desenvolver novas cultivares de couve-brócolos
que pudessem servir como opção de plantio para os produtores, foi iniciado em 1984 um programa de melhoramento de couve-brócolos na
Embrapa Hortaliças. Por meio desse programa, desenvolveu-se a cultivar de polinização aberta denominada ‘Ramoso de Brasília’, obtida após
seis ciclos de seleção entre e dentro de linhagens desenvolvidas a partir
das melhores plantas de uma população coletada em Itapecerica da Serra (SP). A cultivar Ramoso de Brasília é recomendada para cultivo de
inverno, podendo também ser utilizada em verões amenos. É precoce e
bastante produtiva. Apresenta grande número de ramificações laterais
tenras e longas, cujo comprimento facilita a colheita. As inflorescências
são verde-brilhantes, com ótimo aspecto comercial e excelente qualidade após cocção. Em plantios realizados em Brasília, tem-se observado
menor ocorrência de podridão-mole nas inflorescências em campo e
melhor conservação pós-colheita. Sementes da cultivar Ramoso de
Brasília podem ser adquiridas no comércio em geral ou obtidas, em
pequenas quantidades, na Embrapa Hortaliças.
Palavras-chave: Brassica oleracea var. italica, melhoramento,
colheita, pós-colheita, qualidade.

‘Ramoso de Brasília’: a new broccoli cultivar.
In 1984, a sprouting broccoli breeding program was iniciated at
Embrapa Hortaliças, with the aim of developing new cultivars as options
for producers. This breeding program resulted in the open-pollinated
cultivar named Ramoso de Brasília, developed through six cycles of
selection between and within full-sib families derived from the elite
plants of a population collected at the Itapecerica da Serra county, state
of São Paulo. ‘Ramoso de Brasília’ is recommended for Brazilian winter
cropping, although it can also be used in mild summer conditions. With
a short cycle and high yielding, the cultivar also shows a high number
of lateral sprouts, with soft and long stems, making harvesting much
easier. Inflorescences are bright-green and show excellent market
appearance, as well as high quality after cooking. In plantings made in
Brasília, low occurrence of inflorescence soft-rot and longer post-harvest
conservation were observed. ‘Ramoso de Brasília’ seeds are available
on the market or, in small samples, at Embrapa Hortaliças.
Keywords: Brassica oleracea var. italica, breeding, harvest, postharvest, quality.

(Aceito para publicação em 22 de março de 1999)

A

couve-brócolos, juntamente com
o repolho e a couve-flor, compõe o
grupo das Brássicas de consumo mais
generalizado como hortaliças pela população brasileira. Ao contrário das duas
últimas porém, não existe um grande
número de cultivares de couve-brócolos
disponível aos produtores como opção
de plantio. Por este motivo, em 1984 foi
iniciado na Embrapa Hortaliças um programa de melhoramento de couvebrócolos com o objetivo de desenvolver cultivares que fossem melhor adaptadas às condições de produção e que
permitissem a ampliação das épocas e
das regiões de cultivo dessa hortaliça,
no Brasil. Nesse programa foram desenvolvidos diversos genótipos de características superiores, exemplificando-se a
cultivar Ramoso de Brasília.

ORIGEM
Ramoso de Brasília é uma cultivar
de couve-brócolos de polinização aberta, do tipo ramoso. A população inicial,
que deu origem à cultivar, foi coletada
em 1984, em Itapecerica da Serra (SP),
em uma ação conjunta entre a UNESP Campus de Botucatu e a Embrapa Hortaliças. Sementes dessa população foram plantadas em Brasília, sendo realizados seis ciclos de seleção entre e dentro de famílias de irmãos germanos. Em
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1992, sementes das melhores famílias
foram distribuídas a produtores de Brasília, que, em conjunto com a Embrapa
Hortaliças, identificaram a mais promissora. Em 1993, essa família foi novamente avaliada por produtores e, ante
os resultados positivos, decidiu-se pela
sua liberação como cultivar, recebendo
o nome Ramoso de Brasília.

DESCRIÇÃO
As plantas da cultivar Ramoso de
Brasília são de porte pequeno contendo folhas verde-escuras, com formação
de grande número de ramificações laterais. As hastes são longas, apresen-

tando cerca de 30 cm. Além de serem
tenras, têm boa textura após cocção,
cuja coloração torna-se verde-brilhante. As inflorescências são também verde-brilhantes e de formato convexo,
apresentando, assim como as hastes,
excelente textura após o cozimento. O
ciclo é bastante precoce, com a primeira
colheita acontecendo em torno de 80
dias após a semeadura. Devido à boa
capacidade de formar ramos laterais, as
plantas da cultivar Ramoso de Brasília
podem permanecer em produção e colheita por períodos de até 60 dias após
a primeira colheita.
Hortic. bras., v. 17, n. 2, jul. 1999.

Couve-brócolos Ramoso de Brasília.

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS E COMERCIAIS
A cultivar Ramoso de Brasília é originalmente recomendada para plantios de
inverno, podendo ser cultivada também
em condições de verão ameno. O formato convexo da inflorescência permite o
escoamento da água da chuva ou irrigação, tendo sido observada em campo uma
redução acentuada de podridão-mole na
inflorescência. O espaçamento recomendado para plantio é de 80 x 50 cm, um
pouco mais adensado que o tradicionalmente utilizado para outras cultivares.
Esse adensamento é possível devido ao
menor porte das plantas da cultivar
Ramoso de Brasília o que se traduz em
maior produtividade por área. Durante o
período de avaliação da cultivar em
Brasília, obteve-se uma produtividade
média de 18 t/ha, bastante significativa

se comparada à produtividade alcançada,
nas mesmas condições, com outras cultivares, inclusive híbridas, que variou
entre 9 e 16 t/ha. Os demais tratos culturais são semelhantes àqueles normalmente utilizados para as demais cultivares.
Além das vantagens já mencionadas,
observou-se ainda que a colheita de
inflorescências na cultivar Ramoso de
Brasília é bastante facilitada pelo comprimento longo das hastes, sendo feita muito
mais rapidamente que nas demais cultivares. Além disso, os produtores que participaram da avaliação experimental da
cultivar notaram que as inflorescências,
uma vez atingido o ponto de colheita,
mesmo que não sejam colhidas, permanecem com os botões florais fechados por
mais tempo que as cultivares tradicionalmente utilizadas. Essa característica não
compromete a qualidade das hastes e
inflorescências, que permanecem tenras

enquanto os botões florais estiverem fechados e permite maior flexibilidade na
execução da colheita. Observou-se também que a cultivar Ramoso de Brasília
apresenta inflorescências de melhor conservação pós-colheita, mantendo-se verdes, com aspecto de recém-colhidas, por
um período mais longo.

DISPONIBILIDADE DE SEMENTES
Quantidades maiores de sementes da
cultivar Ramoso de Brasília podem ser
adquiridas no comércio em geral, em
boas casas de sementes ou produtos
agropecuários. Pequenas quantidades,
em amostras de até 3 g, podem ser obtidas junto à Embrapa Hortaliças, mediante solicitação pessoal ou por carta, fax,
telefone ou correio eletrônico.
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Novos progenitores de batata imunes a PVY e PVX e resistentes à
pinta-preta.
Sieglinde Brune; Paulo Eduardo de Melo; Antônio Carlos de Ávila.
Embrapa Hortaliças, C. Postal 218, 70.359-970 Brasília-DF. E.mail: linde@cnph.embrapa.br.

RESUMO

ABSTRACT

As viroses que ocorrem com muita frequência em plantas de
batata no Brasil são responsáveis por queda na produtividade, principalmente quando provocados por uma combinação de vírus. Para
PVY e PVX o tipo de resistência usada é a imunidade, controlada
por genes simples e dominantes. A pinta-preta, causada pelo fungo
Alternaria solani, é uma das principais doenças fúngicas da batata
em condições de alta umidade e temperatura, podendo causar até
73% de perdas na produtividade. O uso da resistência genética é de
grande interesse agronômico, uma vez que a eliminação ou redução
do uso de agrotóxicos leva a menores custos de produção da lavoura, além de mitigar a poluição ambiental e os riscos ao ser humano.
A Embrapa Hortaliças avalia anualmente, em seu programa de melhoramento da batata, a imunidade aos vírus PVY e PVX, a resistência à pinta-preta, além de observar as características agronômicas
dos clones. Entre os genótipos avaliados em 1991 e 1992 destacaram-se os clones Embrapa/CIP-PP063 e Embrapa/CIP-PP084 com
boas características agronômicas, imunidade a PVY e PVX e alto
nível de resistência à pinta-preta. Ambos podem ser empregados
como progenitores em programas de melhoramento que objetivem
imunidade a esses vírus e resistência à pinta-preta. Os clones
Embrapa/CIP-PP063 e o Embrapa/CIP-PP084 encontram-se à disposição de instituições interessadas em trabalhos cooperativos com
a Embrapa Hortaliças, na forma de tubérculos ou plântulas in vitro.

New potato progenitors immune to PVY and PVX, and
resistant to early blight.

Palavras-chave: Solanum tuberosum, Alternaria solani,
germoplasma, fungo, melhoramento, PVY, PVX.

Keywords: Solanum tuberosum, Alternaria solani, germplasm,
fungus, breeding, PVY, PVX.

Viruses that occur frequently in potato crops in Brazil are
responsible for crop yield losses, mainly when caused by a
combination of viruses. For PVY and PVX the type of resistance
used is immunity, controlled by single and dominant genes. Early
blight caused by Alternaria solani is one of the most important potato
diseases in Brazil, especially when high air humidity and warm
weather conditions prevail. This disease can cause losses up to 73%.
The use of resistant varieties is an efficient control measure, being
simultaneously harmless to environment and humans and providing
an expressive reduction in costs. Genetic resistance has also the
advantage that it can be used in association with other control methods
in integrated disease management. In the potato breeding program,
Embrapa Hortaliças annually evaluates the immunity to PVY and
PVX, the resistance to early blight and agronomic traits. Among the
clones evaluated in 1991 and 1992, ‘Embrapa/CIP-PP063’ and
‘Embrapa/CIP-PP084’ stood out with good agronomical
characteristics, immunity to PVY and PVX, and high levels of
resistance to early blight. Both are recommended for use as parents
in breeding programs for resistance to early blight. Clones Embrapa/
CIP-PP063 and Embrapa/CIP-PP084 are available for cooperative
work with other institutions, as in vitro plantlets or tubers.

(Aceito para publicação em 19 de abril de 1999)
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O

clone Embrapa/CIP-PP063 é resultado do cruzamento entre
MAINE-28 e XY-9, realizado pelo Centro Internacional de la Papa (CIP), no
Peru, em 1990. Testado na Embrapa
Hortaliças em 1991, o clone Embrapa/
CIP-PP063 foi selecionado pela boa resistência à pinta-preta, igual à da cultivar Delta, mas inferior à da cultivar
Aracy, utilizada como padrão de resistência. O clone Embrapa/CIP-PP063
apresentou, 60 dias após o plantio a nota
2,5 (12 a 25% de área foliar infectada),
contra a nota 3,4 da cultivar Bintje (25
a 50%) e a nota 2,7 (12 a 25%) da cultivar Delta e 2,6 (12 a 25%) da cultivar
Aracy, quando cultivado na época chuvosa em Brasília. A resistência à pintapreta foi obtida através de notas atribuídas às plantas, de acordo com a área
foliar infectada: notas de zero (0%) a
quatro (50%) e nota cinco,
correspondendo a plantas mortas. Como
testemunhas de resistência conhecida
foram utilizadas as cultivares Aracy,
Delta e Bintje, resistente, de resistência
intermediária e suscetível, respectivamente. Uma das características mais
importantes do clone Embrapa/CIPPP063, além da resistência ao fungo, é
a imunidade aos vírus PVX e PVY, causadores de mosaico e sabidamente responsáveis por redução significativa na
produtividade da batata. Essa imunidade
foi identificada no laboratório de
virologia da Embrapa Hortaliças através
de enxertia em plantas indicadoras, seguida de análise sorológica por ELISA.
Além da resistência à pinta-preta e imunidade aos vírus, o clone Embrapa/CIPPP063 mostrou-se precoce, com ciclo
vegetativo de 90 dias. As testemunhas
Aracy, Delta e Bintje tiveram produtividades médias de 8,4; 7,5 e 8,5 t/ha de
tubérculos comerciais respectivamente,
contra 14 t/ha do clone Embrapa/CIPPP063, em segundo cultivo sem renovação dos tubérculos-sementes, durante a
estação chuvosa em Brasília.
Os tubérculos do clone Embrapa/
CIP-PP063 apresentaram aspecto agronômico favorável, tendo formato oval e
uniforme, película áspera e amarela, polpa amarela-clara e olhos rasos. Não foram encontrados defeitos fisiológicos nos
tubérculos deste clone. O teor de matéria seca dos seus tubérculos foi de 20,3%,
enquanto a cultivar Bintje, nas mesmas
condições de cultivo, apresentou tubér174

culos com teor de matéria seca estimado
em 18,3% (o teor de matéria seca foi estimado a partir do peso específico dos
tubérculos, obtido pela razão entre peso
no ar/peso na água de amostras de 1 kg).
Esses resultados, agregados ao tipo de
tubérculo, permitem que este clone seja
indicado para o processamento industrial
na forma de palitos fritos. A utilização
dos tubérculos para comercialização in
natura pode apresentar alguma dificuldade devido à sua periderme áspera.
Os tubérculos foram avaliados ainda
para tolerância ao esverdeamento. Para
avaliar esta característica, os mesmos foram lavados e expostos à luz difusa durante 20 dias. As notas foram atribuídas
em uma escala variando de 1 (ausência
completa de esverdeamento) a 9
(esverdeamento muito forte). Os tubérculos do clone Embrapa/CIP-PP063 apresentaram
alta
tolerância
ao
esverdeamento, com nota 3,0 após 20 dias
de exposição à luz. Nas mesmas condições, os tubérculos das cultivares Achat e
Bintje apresentaram, respectivamente,
notas 6,7 e 2,7 para esverdeamento.
Os brotos dos tubérculos do clone
Embrapa/CIP-PP063, quando desenvolvidos sob luz difusa, apresentaram formato cônico, base azul-púrpura fortemente pigmentada e pouca pubescência.
O ápice foi medianamente aberto e os
brotos tiveram brotações laterais curtas
e intensidade média de primórdios
radiculares. As plantas formaram hastes vigorosas fortemente pigmentadas,
com asas onduladas. Em Brasília foi
observado bom florescimento e boa
frutificação, havendo produção de pólen em abundância. As flores são brancas, de pedúnculo pigmentado.
Tubérculos ou plantas in vitro do
clone Embrapa/CIP-PP063 encontramse à disposição de instituições interessadas em trabalhos cooperativos com a
Embrapa Hortaliças.
O clone Embrapa/CIP-PP084 é resultado do cruzamento entre C-85.009 x XY13, realizado pelo Centro Internacional de
la Papa (CIP), no Peru, em 1989. Testado
na Embrapa Hortaliças em 1992, o clone
Embrapa/CIP-PP084 foi selecionado pela
boa resistência à pinta-preta, apresentando nota 2 (12% de área foliar infectada)
aos 60 dias após o plantio, quando cultivado na época chuvosa em Brasília. As
cultivares Aracy, Delta e Bintje apresentaram nota de infeção 1,2 (2,5 a 12%); 1,5

(2,5 a 12%) e 2,9 (12 a 25%) respectivamente. Este clone teve boa precocidade,
com 85 dias de ciclo vegetativo. Ainda,
apresenta a importante característica de ser
imune aos vírus PVY e PVX, que em conjunto, têm ação bastante drástica sobre a
produtividade da lavoura. O método utilizado para identificação de imunidade foi
semelhante ao descrito para o clone
Embrapa/CIP-PP063.
Os tubérculos apresentaram aspecto
agronômico favorável, tendo formato redondo e uniforme, película áspera e amarela, polpa amarela-clara e olhos rasos.
Não apresentaram defeitos fisiológicos. O
teor de matéria seca estimada dos tubérculos foi de 20,3%, enquanto a cultivar
Bintje apresentou tubérculos com 21,7%
de matéria seca, nas mesmas condições
de cultivo. Esse resultado indica a utilização deste clone para processamento na
forma de fatias fritas. Uma vez que os tubérculos têm formato redondo, deve ser
precedido de estudos de viabilidade, já que
o teor de matéria seca observado foi comparativamente baixo. A sua utilização no
mercado in natura não é indicada devido
ao formato redondo dos tubérculos, de baixa aceitação pelo consumidor, além da sua
película áspera.
Avaliado em sua capacidade de
esverdeamento, em metodologia semelhante àquela descrita para o clone
Embrapa/CIP-PP063, os tubérculos lavados após 20 dias de exposição à luz
difusa, obtiveram nota 5,0, podendo ser
classificados como de tolerância intermediária ao esverdeamento. Como termo de
comparação, tubérculos das cultivares
Achat e Bintje obtiveram, no mesmo teste, nota 6,7 e 2,3 respectivamente.
Os brotos dos tubérculos, quando
desenvolvidos sob luz difusa apresentaram formato oval, base verde e pouco
pubescente. O ápice foi fechado e as
brotações laterais curtas, com intensidade média de primórdios radiculares.
As plantas são vigorosas, de hastes fortemente pigmentadas e asas retas. Em
Brasília, o florescimento foi abundante, sendo as flores brancas e, externamente, levemente pigmentadas, com
pedúnculo floral comprido. Houve boa
produção de pólen e boa frutificação.
Esse clone, assim como o anterior,
encontra-se à disposição de instituições
interessadas em trabalhos cooperativos
com a Embrapa Hortaliças, na forma de
tubérculos ou como plântulas in vitro.
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