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pesquisa

RESUMO
Uma das principais doenças que afeta o meloeiro é a mancha-

aquosa, causada pela bactéria Acidovorax avenae subsp. citrulli
(Aac). Visando conhecer hospedeiros alternativos de Aac, plantas
no estágio de primeiras folhas definitivas, de várias espécies/culti-
vares, incluindo cucurbitáceas, solanáceas, gramíneas, leguminosas
e caricáceas, foram inoculadas pela atomização da parte aérea com
suspensão dos isolados Aac 1.49 e Aac 12.13, oriundos de melão e
melancia, respectivamente. A suscetibilidade das plantas aos isola-
dos foi avaliada pelo período de incubação (PI) e incidência da doença
(INC). Caupi, feijão, fumo e milho não apresentaram sintomas. Os
menores PIs foram observados em cucurbitáceas (3,0 d), com exce-
ção da bucha (6,83 d). Incidências da doença acima de 90% foram
observadas em cucurbitáceas, excetuando a bucha e em solanáceas,
para ambos os isolados de Aac. Em outro experimento, frutos de
abóbora, abobrinha, berinjela, mamão, maxixe, melancia, melão,
pepino, pimentão e tomate foram analisados quanto à suscetibilidade
aos isolados Aac 1.49 e Aac 12.13. Os frutos foram inoculados pelo
método de injeção subepidérmica, determinando-se PI, INC e seve-
ridade, avaliada pelo diâmetro da lesão externa (DLE) e profundi-
dade da lesão (PL). Menores PIs (2,0 d) foram detectados em frutos
de mamão, melancia, melão e pimentão. Incidência de 100% foi
observada em todos os frutos inoculados, com exceção da abobri-
nha (93,75%) e da abóbora (34,37%). Maiores DLEs foram obser-
vados em pepino (1,47 cm) para o isolado Aac 1.49 e em melancia
(1,60 cm) e melão (1,07 cm) para Aac 12.13. As maiores PL foram
constatadas em melancia (1,72 e 0,75 cm) respectivamente para Aac
1.49 e Aac 12.13. Frutos de berinjela não apresentaram sintomas
externos embora as lesões internas tenham sido profundas.

Palavras-chave: Cucumis melo, mancha-aquosa, bactéria.

NASCIMENTO, A.R.P.; MARIANO, R.L.R.; SILVA, E.I. Hospedeiros alternativos de Acidovorax avenae subsp. citrulli. Horticultura Brasileira, Brasília,
v.22, n.3, p.345-349, ,jul-set 2004..
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ABSTRACT
Alternative hosts of Acidovorax avenae subsp. citrulli

One of the most important melon diseases is the bacterial blotch
caused by Acidovorax avenae subsp. citrulli (Aac). Alternative hosts
of this bacterium were determined in plants at the first true leaf stage
of several species/cultivars, including cucurbits, solanaceous,
gramineous, leguminous and caricaceous species. They were
inoculated by spraying foliage with bacterial suspensions of strains
Aac 1.49 and Aac 12.13, isolated from melon and watermelon,
respectively. The susceptibility of plants was evaluated based on the
incubation period (PI) and disease incidence (INC). Cowpea, bean,
tobacco and maize did not show symptoms. The lowest PIs were
observed in cucurbits (3.0 d), except sponge gourd (6.83 d). Disease
incidences higher than 90% were observed in cucurbits, except
sponge gourd, and in solanaceous species for both Aac strains. In
another experiment, fruits of pumpkin, squash, eggplant, papaya,
bur gourd, watermelon, melon, cucumber, bell pepper and tomato
were analyzed for susceptibility to strains Aac 1.49 and Aac 12.13.
Fruits were inoculated by sub-epidermal injection. PI and INC were
determined and disease severity was evaluated by measuring external
lesion diameter (DLE) and lesion depth (PL). Lowest PIs (2.0 d)
were detected in fruits of papaya, watermelon, melon and bell pepper.
One hundred percent incidence was observed in all inoculated fruits
excepting squash (93.75%) and pumpkin (34.37%). Highest DLEs
were seen in cucumber (1.47 cm) for strain Aac 1.49, and by
watermelon (1.60 cm) and melon (1.70 cm) for Aac 12.13. Highest
PLs were presented by watermelon (1.72 and 0.75 cm respectively
for strains Aac 1.49 and Aac 12.13). Eggplant fruits did not show
external symptoms but internal lesions were deep.

Keywords: Cucumis melo, bacterial wilt blotch, bacterium.

A cultura do meloeiro (Cucumis melo
 L.) tem grande importância econô-

mica para o Nordeste do Brasil, respon-
sável por aproximadamente 93% da pro-
dução nacional. Destacam-se como prin-
cipais produtores os estados do RN, BA,
CE, PE e PB (IBGE, 2001). Um dos
principais patógenos que afeta o me-
loeiro é a bactéria Acidovorax avenae
subsp. citrulli (Schaad et al.) Willems
et al., que causa a mancha-aquosa ou
mancha bacteriana do fruto (Santos e
Viana, 2000). Esta enfermidade foi pri-
meiramente descrita nos Estados Uni-

dos, em melancia (Citrullus lanatus L.)
(Webb e Goth, 1965), e posteriormente
em melão (Isakeit et al., 1997) e abóbo-
ra (Cucurbita maxima Duchesne)
(Langston et al., 1999). No Brasil, o
patógeno foi relatado causando manchas
em frutos de melancia, no estado de SP
(Robbs et al., 1991) e em meloeiro nas
regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oes-
te (Robbs et al., 1992).

No RN, a mancha-aquosa foi detec-
tada pela primeira vez em frutos de
melão, em 1997 (Assis et al., 1999), re-
duzindo o valor comercial do melão

amarelo, tipo mais plantado na região.
Posteriormente, a doença foi observada
nos estados do CE (Santos e Viana,
2000), PE (Mariano et al., 2001), MG
(Macagnan et al., 2002) e RS (Ueno et
al., 2003).

Os sintomas da mancha-aquosa
apresentam-se na forma de lesões nas
plântulas, folhas, ramos e frutos.
Plântulas oriundas de sementes
infectadas apresentam inicialmente ex-
tensas manchas encharcadas nas folhas
cotiledonares, que se tornam verde-es-
curas e marrons, coalescendo e poden-

(Recebido para publicação em 11 de setembro de 2003 e aceito em 14 de abril de 2004)
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do causar tombamento e morte. Ocasio-
nalmente, ocorre necrose no hipocótilo.
Nas folhas de plantas adultas, as man-
chas são inicialmente pequenas, com
aspecto oleoso. Posteriormente tornam-
se necróticas com ou sem halo e em al-
guns casos apresentam-se como man-
chas angulares, estendendo-se até a
nervura central das folhas. Os sintomas
mais típicos da doença ocorrem nos fru-
tos na forma de pontos oleosos que se
expandem e se tornam manchas mar-
rons, com ou sem rachaduras. A lesão
se aprofunda na polpa como uma podri-
dão seca, podendo ou não atingir as se-
mentes, que podem ser contaminadas
tanto externa quanto internamente
(Mariano et al., 2001). Em estádio mais
adiantado da doença pode ocorrer o apo-
drecimento total do fruto, como resul-
tado da ação de microrganismos secun-
dários (Viana et al., 2000).

Com relação à gama de hospedeiros,
Acidovorax avenae subsp. citrull (Aac),
além de causar mancha-aquosa em me-
lão, melancia e abóbora, foi também
detectada em frutos de melão-pepino
(Cucumis melo var cantalupensis
Naudin) (Oliveira et al., 2003), na in-
vasora Cucumis myriocarpus Naudin
subsp. myriocarpus (O’Brien, 2002), em
mudas de berinjela (Solanum melongena
L.) provenientes de sementes infectadas,
e sementes de tomate (Lycopersicon
esculentum Mill.) infectadas com o
patógeno (Assouline et al., 1997). Se-
gundo Viana et al. (2000), é possível que
o patógeno sobreviva em cucurbitáceas
silvestres, como bucha (Luffa cylindrica
L.) e melão de São Caetano (Momordica
charantia L.), que são comuns nos so-
los arenosos do Nordeste.

O objetivo deste trabalho foi testar
diferentes espécies/cultivares quanto à
suscetibilidade a Aac visando o conhe-
cimento de hospedeiros alternativos des-
te importante fitopatógeno.

MATERIAL E MÉTODOS

Obtenção dos isolados de
Acidovorax avenae subsp. citrulli e
preparo de inóculo

Foram utilizados os isolados Aac
1.49 e Aac 12.13 de A. avenae subsp.
citrulli. Aac 1.49 foi obtido de fruto de
melão com sintomas característicos da

mancha-aquosa, coletado em plantio
comercial no município de Baraúna,
RN, estando preservado na coleção de
culturas do Laboratório de
Fitobacteriologia da UFRPE. Aac 12.13
foi obtido de fruto de melancia, prove-
niente do município de Presidente Pru-
dente, em SP, e pertencente à coleção
de culturas do Instituto Biológico de São
Paulo. Para as inoculações foram utili-
zadas suspensões bacterianas em água
destilada contendo Tween 20 (0,05%)
ajustadas à concentração de 3,4 x 107

UFC ml-1, de acordo com equação pré-
determinada.

Reação de plântulas de diferentes
espécies/cultivares a Acidovorax
avenae subsp. citrulli, em condições de
casa de vegetação

Várias espécies/cultivares foram tes-
tadas: i) Cucurbitáceas: pepino
(Cucumis sativus L) cv. SMR 58; me-
lancia, cv. Charleston Gray; maxixe
(Cucumis anguria L.) cv. do Norte; ca-
baça (Lagenaria vulgaris Ser.); bucha;
melão de São Caetano; melão cv. Pele
de sapo; melão-pepino, abobrinha
(Cucurbita pepo L.) cv. Menina brasi-
leira; abóbora (Cucurbita moschata
Duchesne) cvs. Menina creme e Baiana
tropical, e abóbora moranga (Cucurbita
maxima Duchesne) cv. Exposição; ii)
Solanáceas: tomate, cv. Santa Clara;
berinjela, cv. Comprida roxa; pimentão
(Capsicum annum L.) cv. All big; fumo
(Nicotiana tabacum L.); iii) Gramíneas:
milho (Zea mays L.) cv. São José; iv)
Leguminosas: feijão (Phaseolus
vulgaris L.) cv. Princesa; feijão caupi
(Vigna unguiculata [L.] Walp.; e v)
Caricacae: mamão (Carica papaya L.)
cv. Sunrise solo. As sementes foram
obtidas das empresas Petoseed, Empre-
sa Pernambucana de Pesquisa
Agropecuária (IPA, Recife) e Embrapa
Semi-Árido, Petrolina (PE).

As plântulas foram obtidas pelo se-
meio em recipientes plásticos com ca-
pacidade de 400ml, contendo solo este-
rilizado com brometo de metila, acres-
cido de substrato organo-vegetal
Plantmaxâ, na proporção de 1:1. As
plântulas foram inoculadas quando apre-
sentavam o primeiro par de folhas defi-
nitivas, pela atomização da suspensão
bacteriana até o escorrimento. Em se-
guida foram submetidas à câmara úmi-

da por 72 h e a seguir mantidas em con-
dições de casa de vegetação. As avalia-
ções foram realizadas, diariamente, por
um período de até 10 dias. Foram esti-
madas as variáveis período de incuba-
ção (PI) e incidência (INC). Plantas que
não apresentaram sintomas tiveram PI
ajustado para o período de avaliação
total acrescido de mais um dia, confor-
me proposto por Iamsupasit et al.
(1993).

O delineamento experimental foi
inteiramente casualizado, em arranjo
fatorial 2x20, representado por dois iso-
lados do patógeno e 20 diferentes espé-
cies/cultivares com três repetições, sen-
do a unidade experimental constituída
por três plantas.

Reação de frutos de diferentes es-
pécies a Acidovorax avenae subsp.
citrulli, em condições de casa de ve-
getação

Frutos de abóbora, abobrinha, berin-
jela, mamão, maxixe, melancia, melão,
pepino, pimentão e tomate, obtidos de
supermercados ou do campus da
UFRPE, foram lavados com sabão e
água corrente, desinfestados em
hipoclorito de sódio a 0,5%, por 10 mi-
nutos, lavados por duas vezes com água
destilada esterilizada e secos à tempe-
ratura ambiente. Estes frutos foram ino-
culados pelo método de injeção
subepidérmica (Somodi et al., 1991) que
consistiu na introdução de 100 µl de
suspensão bacteriana dos isolados Aac
1.49 e Aac 12.13, na concentração 3,4 x
107 UFC ml-1, logo abaixo da superfície
da casca, com auxílio de uma seringa
hipodérmica. Nos frutos de maior tama-
nho (abóbora, melancia e melão) foram
marcadas quatro seções perpendicula-
res ao seu comprimento e em cada se-
ção foram injetados três pontos. Nos fru-
tos de menor tamanho (abobrinha, be-
rinjela, mamão, maxixe, pepino, pimen-
tão, e tomate) foram marcados três pon-
tos ao longo do comprimento. Os frutos
foram mantidos individualmente em
câmara úmida por 48 h e incubados em
casa de vegetação. A incidência da doen-
ça e o período de incubação foram ava-
liados diariamente a partir das 24 h após
a inoculação. A severidade foi avaliada
após o período de incubação que variou
conforme o hospedeiro, medindo-se o
diâmetro da lesão externa (DLE) e

A. R.P. Nascimento et al.
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profundidade da lesão (PL), com auxí-
lio de uma régua milimetrada.

Durante o período de realização dos
experimentos, a temperatura média na
casa de vegetação foi de 30±3°C, e a
UR média foi de 81± 2,5%.

O delineamento experimental foi
inteiramente casualizado, em arranjo
fatorial 2x10, representados por dois iso-
lados de Aac e frutos de dez espécies
botânicas diferentes, com quatro repe-
tições. A unidade experimental foi cons-
tituída por três pontos de inoculação.

Os dados obtidos foram submetidos
à análise de variância, e as médias fo-
ram comparadas pelo teste de Tukey a
1% de probabilidade com auxílio do
programa SANEST (Sistema de Análi-
ses Estatísticas, Instituto Agronômico de
Campinas, 1989).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na avaliação da reação de espécies/
cultivares à Aac, houve diferenças sig-
nificativas com relação ao PI apenas
entre espécies (Tabela 1). Já com rela-
ção a INC foram detectadas diferenças
entre espécies, e para a interação espé-
cies x isolados. O’Brien e Martin (1999)
observaram interação significativa en-
tre isolados de Aac x cultivares de me-
lancia e melão, com relação à severida-
de da doença em plântulas.

Figura 1. Sintomas em hospedeiros alternativos de Acidovorax avenae subsp. citrulli: A) tomate, B) berinjela, C) pimentão, D) berinjela fruto,
E) pepino fruto e F) maxixe fruto. Recife, UFRPE, 2002.

Ambos os isolados causaram rápi-
dos sintomas de mancha-aquosa, indi-

cando alta agressividade, o que também
foi verificado por Silveira et al. (2003),

Hospedeiros alternativos de Acidovorax avenae subsp. citrulli

1Determinado pelo número de dias entre a inoculação e o surgimento de sintomas da man-
cha-aquosa. Plantas que não apresentaram sintomas tiveram PI ajustado para o período de
avaliação total acrescido de mais um dia (Iamsupasit et al., 1993).
2 Calculada pela percentagem de plantas inoculadas que apresentaram sintomas da doença.
3Médias de seis repetições. Médias seguidas da mesma letra na vertical não diferem
significamente entre si pelo teste de Tukey, a 1% de probabilidade.
4Utilizados como padrões de suscetibilidade.

Tabela 1. Patogenicidade de isolados de Acidovorax avenae subsp. citrulli (Aac 1.49 e
12.13) a plantas de diferentes espécies/cultivares, avaliadas por um período de até 10 dias,
em condições de casa de vegetação. Recife, UFRPE, 2002.

Hospedeiros
Período de

incubação (d)¹
Incidência (%)²

Aac 1.49 Aac 12.13

Abóbora 'Menina creme' 3,00³ c 100,00 a 100,00 a

Abobrinha 'Morena brasileira' 3,00 c 100,00 a 100,00 a

Cabaça 3,00 c 100,00 a 100,00 a

Maxixe 'do Norte' 3,00 c 100,00 a 100,00 a

Melancia4 'Charleston Gray' 3,00 c 100,00 a 100,00 a

Melão4 'Pele de Sapo' 3,00 c 100,00 a 100,00 a

Melão-pepino 3,00 c 100,00 a 100,00 a

Melão de São Caetano 3,00 c 100,00 a 100,00 a

Moranga 'Exposição' 3,00 c 100,00 a 100,00 a

Pepino 'SMR 58' 3,00 c 100,00 a 100,00 a

Berinjela 'Comprida roxa' 3,50 c 100,00 a 100,00 a

Tomate 'Santa Clara' 3,17 c 100,00 a 100,00 a

Pimentão 'All big' 3,33 c 91,60 a 100,00 a

Mamão 'Sunrise solo' 5,17 bc 33,33 b 58,33 b

Bucha 6,83 b 33,33 b 66,67 b

Caupi 11,00 a 0,0 c 0,0 c

Feijão 'Princesa' 11,00 a 0,0 c 0,0 c

Fumo 11,00 a 0,0 c 0,0 c

Milho 'São José' 11,00 a 0,0 c 0,0 c

C.V. (%) 22,64 8,65
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em plântulas e frutos de melão, inocu-
lados com diferentes isolados de Aac
(Figura 1).

Todas as solanáceas e cucurbitáceas,
exceto a bucha, apresentaram PI em tor-
no de três dias, não diferindo entre si. A
bucha (6,83 dias) diferiu significativa-
mente do primeiro grupo, mas não dife-
riu do mamão (5,17 dias) (Tabela 1).
Rane e Latin (1992) verificaram PI de 2
dias em plântulas de melancia com 10-
12 dias. Já Silveira et al. (2003) inocu-
lando sementes de melão, observaram
sintomas em plântulas após 4,1 dias.

A incidência da mancha-aquosa nas
plântulas suscetíveis foi máxima (100%)
nas cucurbitáceas, exceto a bucha (33,33
e 66,67%), respectivamente para os iso-
lados Aac 1.42 e Aac 12.13 e nas
solanáceas com exceção do pimentão
(91,6%) para Aac 1.42 (Tabela 1). Para
ambos os isolados de Aac, as cucurbitá-
ceas e solanáceas diferiram significati-
vamente da bucha e do mamão, que não
diferiram entre si. Não houve incidên-
cia de mancha-aquosa em caupi, feijão,
fumo e milho. Dentre as cucurbitáceas
testadas, todas se mostraram suscetíveis
ao patógeno, confirmando o que já ha-
via sido citado na literatura para melão
(Isakeit et al, 1997), melancia
(Assouline, 1997) e melão-pepino (Oli-
veira et al., 2003). A bucha e o melão de

São Caetano, cujo papel na sobrevivên-
cia da bactéria foi sugerido por Viana et
al. (2000), tiveram suscetibilidade con-
firmada neste trabalho, devendo, assim,
serem erradicadas das áreas de plantio,
juntamente com o maxixe. O melão Pele
de sapo também se comportou como sus-
cetível, concordando com Silva et al.
(2003) que relataram incidências de
46,63 e 47,29%, respectivamente, em
duas áreas de Mossoró (RN). As
solanáceas, tomate, berinjela e pimentão
foram suscetíveis a Aac, conforme rela-
tado por Assouline et al. (1997). O’Brien
(2002) também observou que essas plan-
tas foram infectadas pelo patógeno em
condições de casa de vegetação. Este
autor relacionou a sobrevivência de Aac
com cucurbitáceas selvagens, como
Cucumis myriocarpus Naudin subsp.
myriocarpus, nos arredores dos plantios
de melancia.

O milho e outras gramíneas como o
sorgo são utilizados na rotação de cul-
turas com o melão nos estados do RN
(Silva et al., 2003) e CE. Nas condições
avaliadas, o milho não foi suscetível ao
patógeno, recomendando-se a conti-
nuidade de seu uso pelos produtores. Na
região do Submédio São Francisco, em
Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), cultiva-
se o melão em rotação com cebola, to-
mate, pimentão, feijão e milho (comu-

nicação pessoal, Dra. Rita de Cássia S.
Dias, Embrapa Semi-Árido). Assim de-
vem ser evitados os plantios de tomate
e pimentão, pois se mostraram suscetí-
veis  Aac, já o feijão e o milho podem
ser mantidos. Também com base nos
resultados obtidos, recomenda-se evitar
o plantio de abóbora, abobrinha, berin-
jela, melancia, melão-pepino e o pepi-
no próximo a plantios de melão.

Os sintomas obtidos, tanto nas folhas
quanto nos frutos dos diferentes hospedei-
ros avaliados (Figura 1), foram semelhan-
tes àqueles observados em melão.

Na avaliação da reação de frutos a
Aac utilizando o PI e a INC, houve di-
ferença significativa apenas entre hos-
pedeiros (Tabela 2). No entanto, quan-
do se avaliou a severidade através da
DLE e PL, houve diferença significati-
va para todos os fatores e interações,
exceto para isolados na DLE.

Em frutos, o PI variou de 2,0 dias
para mamão, melancia, melão e pimen-
tão até 6,62 dias para abóbora (Tabela
2). Somodi et al. (1991), na Flórida,
obtiveram sintomas da doença em fru-
tos de melancia dois dias após a
inoculação. No Brasil, PIs de 2,2 e 2,4
dias foram obtidos para melão, respec-
tivamente por Silveira et al. (2003) e
Araújo (2002).

1Determinado pelo número de dias entre a inoculação e o surgimento de sintomas nos frutos.
2Calculada pelo número de frutos  inoculados que apresentaram sintomas.
3Isolado de Aac obtido de melão.
4Isolado de Aac obtido de melancia.
5Média de quatro repetições. Médias seguidas pela mesma letra na vertical não diferem significativamente entre si, pelo teste Tukey, a 1%
de probabilidade. Dados de PI, DLE e PL  transformados em Vx + 0,5.
6Nos frutos de berinjela, devido à coloração escura, não se pode observar as lesões  externas.

Tabela 2. Período de incubação (PI), incidência (INC) da mancha aquosa, diâmetro da lesão externa (DLE) e profundidade da lesão (PL) em
frutos de diferentes hospedeiros, causadas por isolados de Acidovorax avenae subsp. citrulli (Aac 1.49 e 12.13). Recife, UFRPE, 2002.

Hospedeiro PI (dias)¹ INC (%)²

Severidade

DLE (cm) PL (cm)

Aac 1.49³ Aac 12.134 Aac 1.49 Aac 12.13

Mamão 2,005 a 100,00 a 0,37 bc 0,52 bc 1,06 b 0,54 a

Melancia 2,00 a 100,00 a 0,68 abc 1,60 a 1,72 a 0,75 a

Melão 2,00 a 100,00 a 0,57 abc 1,07 ab 0,27 d 0,50 ab

Pimentão 2,00 a 100,00 a 0,96 ab 0,67 abc 0,62 bcd 0,52 a

Maxixe 2,50 b 100,00 a 0,33 bc 0,63 abc 0,31 cd 0,10 b

Pepino 2,50 b 100,00 a 1,47 a 0,57 bc 0,74 bc 0,60 a

Abobrinha 3,50 b 93,75 a 0,25 bc 0,60 bc 0,25 d 0,46 ab

Tomate 4,00 b 100,00 a 0,76 ab 0,67 abc 0,48 cd 0,36 ab

Abóbora 6,62 b 34,37 b 0,67 abc 0,35 bc 0,64 bcd 0,69 a

Berinjela -6 - - - 0,70 bcd 0,71 a

C.V.(%) 17,56 17,82 13,96 8,05

A. R.P. Nascimento et al.



515Hortic. bras., v. 22, n. 3, jul.-set. 2004

A incidência em frutos variou de
34,37% em abóbora a 100% em mamão,
maxixe, melancia, melão, pepino, pi-
mentão e tomate (Tabela 2). Frutos ma-
duros dos hospedeiros testados não ofe-
receram barreiras à colonização por A.
avenae subsp. citrulli quando inocula-
dos com suspensão do patógeno por in-
jeção subepidérmica. Resultados seme-
lhantes foram obtidos por Araújo (2002)
ao inocular frutos de melão tipo Ama-
relo por este mesmo método, obtendo
maior incidência da doença em compa-
ração a outros métodos de inoculação
avaliados (deposição de gota e pulveri-
zação, ambos com e sem ferimentos).
O método de inoculação por injeção
subepidérmica foi utilizado por Somodi
et al. (1991) e Isakeit et al (1997) em
frutos de melancia e melão, respectiva-
mente, com bons resultados.

Para o isolado Aac 1.49 (provenien-
te de melão) (Tabela 2), a DLE variou
de 1,47 cm em pepino a 0,25 cm em
abobrinha, e para Aac 12.13 (provenien-
te de melancia) variou de 1,60 cm em
melancia a 0,35 cm em abobrinha. As
maiores PL foram observadas em me-
lancia (1,72 cm - Aac 1.49 e 0,75 cm -
Aac 12.13) e a menor em abóbora (0,25
cm - Aac 1.49) e maxixe (0,10 cm - Aac
12.13). Somodi et al. (1991) verifica-
ram que frutos de melancia inoculados
com isolados de Aac, pelo mesmo mé-
todo utilizado neste trabalho, apresen-
taram lesões de até 9,4 cm de diâmetro,
14 dias após a inoculação. Silveira et al.
(2003) observaram, em frutos de melão
oito dias após a inoculação com isola-
dos de Aac, lesões médias com 1,35 cm
de diâmetro e profundidade de 0,97 cm.
Estes resultados concordam também
com os de Santos e Viana (2000) ao
observarem que mesmo sendo pequena
a lesão externa, em frutos de melão, o
interior do tecido pode estar em grande
parte infectado, inviabilizando estes fru-
tos para comercialização e exportação.

É evidente a importância do estudo
dos hospedeiros alternativos de A.

avenae subsp. citrulli, pois a sobrevi-
vência do patógeno na entressafra pode
estar relacionada a cucurbitáceas selva-
gens e espécies de outras famílias botâ-
nicas. Este conhecimento evitará rota-
ções de culturas ineficientes e enfatizará
o cuidado com a eliminação de plantas
invasoras e/ou voluntárias.
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Os frutos de melancia sem se-
mentes são produzidos em

plantas triplóides, as quais são cultiva-
das por meio de sementes híbridas pro-
venientes do cruzamento entre plantas
tetraplóides e diplóides. As plantas
tetraplóides são normalmente obtidas
pelo tratamento de sementes ou
plântulas diplóides com colchicina, o
qual constitui uma das técnicas mais
utilizadas para a duplicação do número
cromossômico de espécies vegetais.

Em geral, os métodos de indução de
poliploidia apresentam baixa eficiência,
de modo que a maioria das plantas tra-
tadas permanece diplóide ou apresenta

SOUZA, F.F.; QUEIRÓZ, M.A. Avaliação de caracteres morfológicos úteis na identificação de plantas poliplóides de melancia. Horticultura Brasileira,
Brasília, v.22, n.3, p. 516-520, jul-set 2004.

Avaliação de caracteres morfológicos úteis na identificação de plantas
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níveis intermediários de ploidia. Como
apenas as plantas tetraplóides são dese-
jáveis, faz-se necessário identificá-las
dentro do conjunto de plantas tratadas.
A identificação do nível de ploidia, em
plantas submetidas à duplicação
cromossômica, pode ser realizada direta-
mente por meio da contagem do número
de cromossomos em células mitóticas ou
meióticas (Kihara, 1951; Guerra, 1983),
no entanto, esse método é bastante traba-
lhoso e muito demorado, sobretudo quan-
do há muitas amostras para serem anali-
sadas (Qin e Rotino, 1995).

A avaliação de determinadas carac-
terísticas da planta, tais como aspectos

morfológicos, tamanho do grão de pó-
len, número de cloroplastos por par de
células-guarda, tamanho e densidade dos
estômatos foliares, pode ser útil para in-
ferir o nível de ploidia de plantas subme-
tidas à indução de poliploidia (Souza,
2000). Para tanto, o uso de técnicas
multivariadas é útil sobretudo quando se
trata de um conjunto heterogêneo de in-
divíduos, uma vez que permite
quantificar a diversidade presente, pos-
sibilitando a identificação de indivíduos
discrepantes, além de explicar as relações
existentes entre as variáveis analisadas.

A análise da divergência genética
pode ser realizada por meio de técnicas

RESUMO
Visando ao estudo da variação quantitativa de caracteres

morfológicos em genótipos diplóides, triplóides e tetraplóides de
melancia [Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai], três linha-
gens diplóides, três linhagens tetraplóides e três híbridos triplóides
foram avaliados quanto ao número de cloroplastos por estômato foliar
(NCF); largura e comprimento foliar (LFH e CFH); relação largura/
comprimento foliar (LF/CF); diâmetro de caule (DCE); diâmetro da
corola em flores masculinas e femininas (DCM e DCF); diâmetro
do ovário (DOV); peso de fruto (PMF), diâmetro transversal e lon-
gitudinal de fruto (DTF e DLF); relação diâmetro transversal/diâ-
metro longitudinal (DT/DL) e espessura média da casca (EMC). Foi
utilizado delineamento de blocos casualizados com três repetições e
parcelas de cinco plantas. Realizou-se análise univariada, segundo
o modelo hierárquico, considerando-se o nível de ploidia como o
fator principal. Os genótipos foram agrupados em dendrograma ba-
seado na distância generalizada de Mahalanobis e também dispos-
tos em um plano cartesiano, utilizando-se os escores das duas pri-
meiras variáveis canônicas. A contribuição relativa das variáveis para
a composição dos grupos de divergência foi estimada por meio do
método de Singh e a matriz de correlação foi obtida utilizando a
análise de componentes principais. O NCF apresentou maior impor-
tância relativa (41%) para a formação dos grupos de divergência,
enquanto, os caracteres DMF, EMC e PMF apresentaram contribui-
ção inferior a 1,0%. As variáveis NCF, LF/CF, DCP, DCF, DCM,
DOV e DT/DL, analisadas conjuntamente, mostraram-se eficientes
para a discriminação de plantas diplóides, triplóides e tetraplóides,
e, portanto são recomendadas para auxiliar nos programas de me-
lhoramento de melancia, que visem à obtenção de plantas poliplóides.

Palavras-chave: Citrullus lanatus, poliploidia, análise multivariada.

ABSTRACT
Evaluation of morphological characters useful in the

identification of poliploid watermelon plants

The quantitative variation of the morphological characters in
diploid, triploid and tetraploid genotypes of watermelon [Citrullus
lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai] was evaluated in three diploids,
three tetraploids and three triploids hybrids, in relation to the number
of chloroplasts per leaf stomata (NCF); width and length of the leaves
(LFH e CFH); leaf width/length ratio (LF/CF); stem diameter (DCE);
petal diameter in male and female flowers (DCM and DCF); ovary
diameter (DOV); fruit weight (PMF); transversal and axial fruit
diameter (DTF and DLF); fruit diameter axial/diameter transversal
ratio (DL/DT) and rind thickness (EMC). A randomized block design
was employed with three replications and five plants per plot. A
nested analysis was performed and the ploidy level was considered
the main factor. The genotypes were clustered at a dendrogram based
on generalized Mahalanobis distance and also plotted on Cartesian
plain using scores of the first and second canonic variables. Relative
contribution of the variables to clustering was estimated by the Singh
Method and the matrix of correlation was obtained using the Principal
Component Analysis. The NCF presented higher relative importance
(41%) to set divergence clusters, while DCF, DCM, DOV and DT/
DL when analyzed together showed themselves efficient to
discriminate diploids, triploids and tetraploid plants. So, they are
recommended to aid watermelon breeding programs to obtain
polyploid plants.

Keywords: Citrullus lanatus, polyploidy, multivariated analysis.

(Recebido para publicação em 25 de setembro de 2003 e aceito em 24 de junho de 2004)
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biométricas ou por processos preditivos.
Os métodos preditivos tomam por base
diferenças fenotípicas apresentadas pe-
los indivíduos, as quais podem ser
quantificadas em termos de medidas de
dissimilaridade. Os mais utilizados no
melhoramento genético de plantas são a
análise por componentes principais, a
análise por variáveis canônicas e os mé-
todos aglomerativos. Segundo Cruz e
Regazzi (1997), o emprego de métodos
aglomerativos tem como objetivo a reu-
nião dos progenitores em grupos, de
modo que haja homogeneidade dentro do
grupo e heterogeneidade entre os grupos.
Estes métodos dependem da estimativa
prévia de medidas de dissimilaridade
como a distância Euclidiana ou a distân-
cia generalizada de Mahalanobis.

Na análise de componentes princi-
pais, um conjunto de variáveis é trans-
formado em outro conjunto de dimen-
são equivalente, no qual as novas variá-
veis são funções lineares das variáveis
originais e são independentes entre si.
Quando utilizada para avaliar a diver-
gência genética em um grupo de
genótipos, a técnica possibilita estudar
a dispersão dos mesmos em um sistema
de eixos cartesianos nos quais o apro-
veitamento da variabilidade disponível
seja maximizado. Por outro lado, a aná-
lise de variáveis canônicas trata-se de
um processo de avaliação do grau de si-
milaridade genética entre um grupo de
progenitores que leva em consideração
a covariância residual e a covariância
fenotípica entre as características avalia-
das. O uso de variáveis canônicas possi-
bilita a identificação de indivíduos simi-
lares em gráficos de dispersão bi ou tri-
dimensionais. No entanto, a viabilidade
do uso desta técnica depende da concen-
tração da variabilidade nas duas primei-
ras variáveis (Cruz e Regazzi, 1997).

O presente trabalho teve como ob-
jetivo determinar, quantitativamente,
por meio de técnicas de análise uni e
multivariadas, a capacidade que alguns
caracteres morfológicos apresentam de
discriminar o nível de ploidia em plan-
tas de melancia.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado na EE
de Bebedouro, pertencente à Embrapa

Semi-Árido, em Petrolina (PE), à lati-
tude de 09° 09’ S, longitude de 40° 22’
W e altitude de 360 m. A região apre-
senta clima semi-árido, quente (BSh) e
solo do tipo Latossolo Amarelo.

Os grupos de ploidia foram forma-
dos pelas linhagens LD07, LD09,
LDCC01 (diplóides), LT07, LT09,
LTCC01 (tetraplóides) e pelos híbridos
LT07xCS, LT09xCS e LTCC01xCS
(triplóides). As linhagens diplóides fo-
ram extraídas do programa de melhora-
mento genético de cucurbitáceas da
Embrapa Semi-Árido. As progênies
tetraplóides foram obtidas a partir das
linhagens diplóides pela indução de
poliploidia com colchicina. Os híbridos
triplóides foram obtidos pelo cruzamen-
to das progênies tetraplóides com a cul-
tivar diplóide Crimson Sweet.

Empregou-se delineamento de blo-
cos ao acaso com três repetições, for-
madas por parcelas de sete plantas. De
cada parcela, foram amostradas as cin-
co plantas centrais, nas quais foram ava-
liados 1) comprimento foliar máximo
(CFH) e largura foliar máxima (LFH),
medidos com régua, em dez folhas to-
talmente expandidas, tomadas no terço
mediano de cada planta amostrada; 2)
diâmetro do caule (DCE), medido com
paquímetro, em cinco internódios do
terço mediano de cada planta amostrada;
3) diâmetro da corola de flores mascu-
linas (DCM); 4) diâmetro da corola de
flores femininas (DCF) e 5) diâmetro do
ovário (DOV), medidos com régua e
com paquímetro em dez flores, de cada
uma das plantas amostradas, durante o
período de antese; 6) número de
cloroplastos por estômato foliar (NCF),
pela contagem de cloroplastos, com
microscópio ótico, sob a objetiva de 40x,
em dez estômatos tomados ao acaso, em
amostras da epiderme inferior de três
folhas do terço mediano de cada uma
das plantas amostradas; 7) peso médio
de fruto (PMF); 8) diâmetro transversal
do fruto (DTF); 9) diâmetro longitudi-
nal do fruto (DLF) e 10) espessura mé-
dia da casca (EMC) em uma amostra de
cinco frutos tomados ao acaso, em cada
parcela.

Inicialmente, os grupos de ploidia
foram submetidos à análise de variân-
cia, individualmente, para obtenção dos
quadrados médios, os quais foram utili-

zados na verificação da homogeneidade
de variância, por meio do Teste de
Hartley (Ramalho et al., 2000). Na aná-
lise, também foram determinados os
coeficientes de variação intra-grupo. As
variáveis que apresentaram variâncias
homogêneas foram novamente analisa-
das, segundo um esquema de classifi-
cação hierárquica, no qual os níveis de
ploidia (diplóide, triplóide e tetraplóide)
foram tomados como fatores principais,
dentro dos quais dispuseram-se os
genótipos (LD07, LD09, LDCC01,
LT07, LT09, LTCC01, LT07xCS,
LT09xCS e LTCC01xCS). Empregou-
se o modelo a seguir, no qual foram con-
siderados aleatórios apenas os efeitos do
erro experimental.

Y
ijk

 = m +  P
i
 + G

(i)k
 + b

j
 + e

(ijk)
,

em que: Y
ijk

 = é a observação do tra-
tamento referente ao nível de ploidia i e
ao genótipo k, no bloco j; m  = é a mé-
dia geral; P

i
 = é o efeito do nível de

ploidia i; G
(i)k

 = é o efeito do genótipo k,
dentro do nível de ploidia i; b

j
 = é o efeito

do bloco j; e
(ijk)

 = é o efeito do erro ex-
perimental.

As médias de cada variável foram
comparadas pelo teste de Tukey a 5%
de probabilidade. As medidas de
dissimilaridade foram calculadas por
meio da distância generalizada de
Mahalanobis e o agrupamento dos
genótipos foi realizado estabelecendo-
se um dendrograma, com base no mé-
todo de Ward. Alternativamente, os
genótipos foram plotados em um plano
cartesiano, utilizando-se os escores das
duas primeiras variáveis canônicas. A
contribuição relativa das variáveis para
a divergência genética foi determinada
utilizando o critério proposto por Singh
e a matriz de correlação entre as variá-
veis foi obtida através da análise de com-
ponentes principais. Todos os procedi-
mentos foram realizados utilizando-se o
Programa Genes, versão Windows 2001.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram verificadas diferenças signi-
ficativas entre os grupos de ploidia para
todas as características avaliadas, o que
sugere que cada variável estudada pode
ser utilizada para separar pelo menos
dois, dos três grupos estabelecidos (Ta-
bela 1).

Avaliação de caracteres morfológicos úteis na identificação de plantas poliplóides de melancia
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Apenas o número médio de
cloroplastos por estômato foliar (NCF)
apresentou variação homogênea dentro
dos três grupos (1,8 ns), indicando que
houve maior constância dessa variável
entre diferentes genótipos com o mes-
mo número cromossômico (Tabela 1).
Essa propriedade faz do NCF um im-

portante critério para identificação in-
direta de plantas diplóides, triplóides e
tetraplóides. As diferenças significativas
observadas nas demais variáveis são
atribuídas à divergência fenotípica dos
genótipos que compunham cada grupo.

Com base no teste de comparação
de médias (Tabela 2) foi possível veri-

ficar que nem todas as diferenças ob-
servadas entre os três grupos relaciona-
ram-se com a variação cromossômica.
Apenas os caracteres LF/CF, DCE, DCF,
DCM, DOV, NCF e DT/DL apresenta-
ram relação direta com o aumento do
nível de ploidia, permitindo separação
dos três grupos. No caso da avaliação
dos frutos, com exceção da relação diâ-
metro transversal/diâmetro longitudinal,
todas as variáveis manifestaram maio-
res médias em nível dos genótipos
triplóides, o que demonstra que esses
caracteres são bastante influenciados
pela ocorrência de efeitos heteróticos e,
portanto não permitem a discriminação
dos grupos de ploidia.

Pela análise prévia da matriz dos
coeficientes de correlação fenotípica
entre os caracteres estudados (Tabela 3)
constatou-se que a variável NCF, que foi
o melhor indicador do nível de ploidia,
apresentou-se estreitamente
correlacionada com os caracteres LF/
CF, DCE, DCF, DCM, DOV e DT/DL,
o que confirma a eficiência dos mesmos
na determinação indireta dos três gru-
pos de ploidia.

A variável NCF foi a que apresen-
tou maior importância relativa (41%)
para a formação dos grupos de diver-
gência. Por outro lado, a contribuição
relativa dos caracteres DTF, EMC e
PMF foi inferior a 1,0%, denotando que
os mesmos tiveram importância míni-

1LFH = largura foliar máxima, CFH = Comprimento foliar máximo, LF/CF = relação entre a largura foliar máxima e o comprimento foliar
máximo, DCE = diâmetro do caule, DCM = diâmetro da corola de flores masculinas, DCF = diâmetro da corola de flores femininas, DOV
= diâmetro do ovário, NCF = Número de cloroplastos por estômato foliar, PMF = peso médio de fruto, DTF = diâmetro transversal do fruto,
DLF = diâmetro longitudinal do fruto, DL/DT = Relação entre o diâmetro longitudinal e o diâmetro transversal do fruto e EMC = espessura
média da casca.

FV GL
Quadrado médio

LFH1 CFH LF/CF DCE DCF DCM DOV NCF PMF DTF DLF DL/DT EMC

Blocos 2 3,400 3,743 0,003 0,008 0,014 0,001 0,002 0,084 2,914 2,471 7,208 0,002 0,049

Tratamentos 8 25,187 10,550 0,120 0,038 0,867 0,832 0,135 46,338 24,291 35,872 38,968 0,023 0,114

Grupos
ploidia

2 48,357 9,721 0,429 0,100 2,613 2,748 0,480 183,603 8,664 8,983 25,321 0,073 0,239

Genótipo/
ploidia

6 17,464 10,826 0,017 0,017 0,284 0,193 0,020 0,582 29,500 44,835 43,517 0,007 0,073

gen/grupo 1 2 4,254 2,703 0,003 0,001 0,191 0,008 0,003 0,388 24,472 50,073 36,051 0,015 0,059

gen/grupo 2 2 4,563 4,088 0,023 0,002 0,028 0,063 0,024 0,021 42,271 43,258 59,871 0,002 0,092

gen/grupo 3 2 43,573 25,688 0,023 0,049 0,634 0,508 0,034 1,338 21,757 41,173 34,630 0,004 0,068

Resíduo 16 2,385 1,899 0,003 0,002 0,045 0,014 0,003 0,326 0,855 0,871 1,520 0,001 0,017

Total 26

F entre 20,3** 5,1* 159,2** 57,3** 58,2** 190,2** 188,8** 563,7** 10,1** 10,3** 16,7** 135,2** 14,0**

F dentro 7,3** 5,7** 6,1** 9,9** 6,3** 13,4** 8,0** 1,8ns 34,5** 51,5** 28,6** 12,2** 4,3**

Tabela 1. Análise de variância em caracteres morfológicos de genótipos diplóides, triplóides e tetraplóides de melancia. Petrolina, Embrapa
Semi-Árido, 2000.

1LFH = largura foliar máxima, CFH = Comprimento foliar máximo,  LF/CF = relação entre
a largura foliar máxima e o comprimento foliar máximo, DCE = diâmetro do caule, DCM =
diâmetro da corola de flores masculinas, DCF = diâmetro da corola de flores femininas,
DOV = diâmetro do ovário, NCF = Número de cloroplastos por estômato foliar, PMF = peso
médio de fruto, DTF = diâmetro transversal do fruto, DLF = diâmetro longitudinal do fruto,
DL/DT = Relação entre o diâmetro longitudinal e o diâmetro transversal do fruto e EMC =
espessura média da casca.
2 Médias seguidas da mesma letra, na linha, não diferem pelo teste de Tukey em nível de 5%
de probabilidade.

Caracteres
Grupos

Média CV (%)
Diplóide Triplóide Tetraplóide

LFH¹ (cm) 18,09 b² 22,00 a 22,20 a 20,76 7,4

CFH (cm) 18,67 b 20,47 a 18,69 b 19,28 7,1

LF/CF 0,95 c 1,23 b 1,38 a 1,18 4,4

DCP (cm) 0,55 c 0,66 b 0,77 a 0,66 6,3

DCE (cm) 2,89 c 3,56 b 3,95 a 3,46 6,1

DCM (cm) 2,49 c 3,30 b 3,54 a 3,11 3,9

DOV (cm) 0,95 c 1,23 b 1,41a 1,20 4,2

NCF (cm) 10,60 c 15,10 b 19,60 a 15,13 3,8

PMF (kg) 5,92 b 7,66 a 6,00 b 6,52 14,2

DTF (cm) 20,90 b 22,90 a 22,00 ab 21,94 4,3

DLF (cm) 24,20 a 24,70 a 21,60 b 23,51 5,2

DL/DT 1,17 a 1,07 b 0,98 c 1,08 2,2

EMC (cm) 1,10 b 1,40 a 1,20 b 1,24 10,5

Tabela 2. Avaliação de caracteres morfológicos em genótipos diplóides, triplóides e
tetraplóides de melancia. Petrolina, Embrapa Semi-Árido, 2000.
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ma para o agrupamento dos genótipos
avaliados.

Como as duas primeiras variáveis
canônicas explicaram mais de 80% da
variação total, a dispersão gráfica dos
escores em relação à primeira e à se-
gunda variáveis canônicas pôde ser uti-
lizada para a formação dos grupos di-
vergentes. Na representação gráfica dos
genótipos sobre o plano cartesiano (Fi-
gura 1), verifica-se uma nítida distribui-
ção dos nove genótipos, formando três
grupos. Observa-se que os genótipos
LDCC01, LTCC01xCS e LTCC01, em-
bora tenham sido plotados adequada-
mente conforme os seus níveis de
ploidia, apresentaram comportamento
diferenciado dentro de cada grupo, dis-
tanciando-se dos seus equivalentes
diplóides, triplóides e tetraplóides, res-
pectivamente. Essa variação deveu-se ao
fato de que os genótipos considerados
descendem de progênies de
autofecundação de uma população es-
pontânea coletada no Nordeste brasilei-
ro e apresentam atrasado nível de me-
lhoramento (Souza, 2000). Por outro
lado, as linhagens LT07 e LT09 derivam
de um programa de retrocruzamentos
que tem como genitor recorrente a cul-
tivar Crimson Sweet. A divergência foi
mais pronunciada dentro dos grupos
diplóide e tetraplóide. A maior coesão
do grupo triplóide deve-se ao fato de que
todos os híbridos têm em comum o

genitor Crimson Sweet.

Considerando o dendrograma esta-
belecido pelo método de Ward (Figura
2), evidenciou-se a formação de dois
grupos principais, sendo o primeiro

1LFH = largura foliar máxima, CFH = Comprimento foliar máximo, LF/CF = relação entre a largura foliar máxima e o comprimento foliar
máximo, DCE = diâmetro do caule, DCM = diâmetro da corola de flores masculinas, DCF = diâmetro da corola de flores femininas, DOV
= diâmetro do ovário, NCF = Número de cloroplastos por estômato foliar, PMF = peso médio de fruto, DTF = diâmetro transversal do fruto,
DLF = diâmetro longitudinal do fruto, DT/DL = Relação entre o diâmetro longitudinal e o diâmetro transversal do fruto e EMC = espessura
média da casca.

Tabela 3. Coeficientes de correlações fenotípicas entre caracteres morfológicos de caule, folha, flor e fruto em plantas de melancia diplóides,
triplóides e tetraplóides. Petrolina, Embrapa Semi-Árido, 2000.

LFH CFH LF/CF DCE DCF DCM DOV NCF PMF DTF DLF DL/DT EMC

LFH1 1,0000 0,7837 0,6640 0,8959 0,2460 0,4559 0,6880 0,6688 -0,4424 -0,4263 -0,6399 -0,5539 0,2436

CFH 1,0000 0,1240 0,4754 -0,3342 -0,0907 0,1440 0,0755 -0,5575 -0,6341 -0,5523 0,0012 0,1535

LF/CF 1,0000 0,8272 0,8374 0,9336 0,9972 0,9269 0,0004 0,1089 -0,3395 -0,8903 0,3252

DCE 1,0000 0,4839 0,6178 0,8604 0,8524 -0,3196 -0,2416 -0,5929 -0,7492 0,1558

DCF 1,0000 0,9310 0,8133 0,8130 0,4029 0,5401 0,0989 -0,8550 0,3493

DCM 1,0000 0,9153 0,8373 0,2781 0,3769 -0,0522 -0,8406 0,3983

DOV 1,0000 0,9334 -0,0324 0,0758 -0,3718 -0,8858 0,2901

NCF 1,0000 -0,0381 0,0800 -0,3611 -0,9071 0,2973

PMF 1,0000 0,9760 0,9370 -0,0555 0,5668

DTF 1,0000 0,8758 -0,2151 0,5007

DLF 1,0000 0,2668 0,4155

DL/DT 1,0000 -0,2903

EMC 1,0000

Figura 1. Dispersão gráfica de nove genótipos de melancia com diferentes níveis de ploidia, com
base nos escores das duas primeiras variáveis canônicas. Petrolina, Embrapa Semi-Árido, 2000.

composto pelos genótipos diplóides e o
segundo pelos poliplóides. Essa confi-
guração indica que há maior semelhan-
ça entre plantas triplóides e tetraplóides,
de modo que a distinção entre as plan-

Avaliação de caracteres morfológicos úteis na identificação de plantas poliplóides de melancia
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tas desses dois grupos e do grupo
diplóide é facilmente realizada, com
base nos caracteres estudados.

A análise das variáveis LF/CF, DCE,
DCF, DCM, DOV, NCF e DT/DL, por
meio de técnicas multivariadas, demons-
trou que avaliação morfológica foi efi-
ciente para a discriminação de plantas
diplóides, triplóides e tetraplóides, cons-
tituindo-se portanto, numa importante
ferramenta para auxiliar nos programas
de melhoramento genético de melancia,
que visem à obtenção de genótipos
poliplóides. No entanto, convém men-
cionar que estas características podem
ser influenciadas pelo ambiente e a aná-
lise individual de algumas variáveis
poderá ocasionar a classificação equi-
vocada de determinados genótipos em
relação ao nível de ploidia. A contagem
de cloroplastos em células estomáticas

da epiderme foliar mostrou-se bastante
confiável, tendo-se em vista a alta con-
tribuição relativa para formação dos gru-
pos e a ausência de variação intra-grupo.

Ainda que avaliação morfológica de
plantas de melancia tratadas com
colchicina possibilite apenas distinção
entre indivíduos poliplóides e diplóides,
a aplicação dessa técnica será indispen-
sável, pois o descarte das plantas
diplóides possibilitará considerável re-
dução do número de plantas a serem
submetidas à análise citogenética ou aos
testes de progênie, reduzindo custos e
acelerando o processo de seleção.
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Para que o cultivo de batata atinja alta
produtividade, a sanidade das lavou-

ras é fundamental. Nas principais re-
giões produtoras do país a batata-semen-
te degenera muito rapidamente, exigin-
do freqüentes renovações dos tubércu-
los para o plantio, sendo que a principal
razão dessa degeneração é a infecção por
vírus, com destaque para o vírus do
enrolamento da folha da batata (Potato
leafroll virus, PLRV) e para o vírus Y
da batata (Potato virus Y, PVY)
(Daniels, 1995; Figueira, 1995; Souza
Dias, 1995). Este fato eleva o custeio
da lavoura de batata, pois o custo das
‘sementes’ representa 30 a 50% do seu
valor. Além disso, a maioria dos produ-
tores, principalmente os do segmento da
agricultura familiar, não faz a renova-
ção das ‘sementes’ com a freqüência
necessária e planta tubérculos com al-
tos índices de infecção por viroses, ob-
tendo consequentemente baixa produti-
vidade (Daniels, 2003).
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Para o controle do PLRV, conside-
rado o principal vírus da batata no Bra-
sil, algumas medidas podem ser usadas,
incluindo esquemas de certificação de
batata-semente, métodos especiais de
cultivo e controle dos vetores (Barker e
Harrison, 1985). Em adição, deve-se
plantar, preferencialmente, genótipos
com algum grau de resistência, embora
a efetividade dependa da pressão de in-
fecção, que está relacionada com a abun-
dância de fontes de inóculo (plantas
infectadas pelo vírus) dentro da lavoura
e/ou na região de cultivo, além da po-
pulação e da atividade dos afídeos
vetores.

Tentativas de desenvolver cultivares
resistentes ao PLRV têm sido frustra-
das devido a dois fatores: 1) os genes
que conferem resistência ao vírus são
freqüentemente ligados com caracteres
indesejáveis, como formato irregular e
tamanho pequeno de tubérculo, e baixa
produtividade; 2) o controle genético da

resistência é complexo, envolvendo di-
versos genes (Barker e Harrison, 1985).

A resistência ao PLRV é provavel-
mente controlada por genes menores,
sendo, portanto, poligênica e expressa
como uma resistência quantitativa. Três
componentes da resistência podem ser
encontrados em alguns genótipos: 1)
restrição à multiplicação do vírus; 2)
resistência à infecção; 3) inibição do
movimento do vírus da folhagem para
os tubérculos. O primeiro destes com-
ponentes é controlado por um gene do-
minante (Solomon-Blackburn e Barker,
1993).

A característica de resistência à in-
fecção pelo PLRV tem sido estimada por
meio de experimentos utilizando-se a
exposição de genótipos em campo, sen-
do, portanto, demorada, dispendiosa e,
muitas vezes, imprecisa, não fornecen-
do muita informação sobre os mecanis-
mos de resistência envolvidos. Como a
resistência à multiplicação do vírus está

RESUMO

O vírus do enrolamento da folha da batata (Potato leafroll virus,
PLRV) e o vírus Y da batata (Potato virus Y, PVY) constituem as
principais causas da degenerescência da batata-semente no Brasil.
Com o objetivo de determinar, nas condições do Rio Grande do Sul,
a resistência de campo de genótipos de batata à infecção por estes
vírus, avaliaram-se, na presença de infectores, durante três plantios
consecutivos de primavera, 20 cultivares e clones de batata. A
detecção dos vírus foi efetuada por meio de testes sorológicos (DAS-
ELISA). Pela análise de agrupamento os genótipos foram separados
em três grupos para resistência ao PLRV (Elvira, Achat, Bintje,
Monalisa, Monte Bonito, Panda e Araucária, resistentes; Baronesa,
Asterix, Atlantic, 2CRI-1149-1-78, C-1226-35-80, Astrid, C-1714-
7-94, A-1139-12-92, Macaca, Eliza e Santo Amor, suscetíveis;
Catucha e Cristal, muito suscetíveis) e em quatro grupos para resis-
tência ao PVY (Asterix, Astrid, Catucha, Cristal, Macaca, Monte
Bonito, A-1139-12-92, C-1226-35-80 e C-1714-7-94, resistentes; Ba-
ronesa, Santo Amor, Monalisa, Panda e 2CRI-1149-1-78, resisten-
tes intermediários; Bintje, Atlantic, Elvira e Araucária, suscetíveis;
Achat e Eliza, muito suscetíveis).

Palavras-chave: Solanum tuberosum L., Potato leafroll virus, Potato
virus Y.

ABSTRACT
Resistance of potato genotypes to Potato leafroll virus and to

Potato virus Y

Potato leafroll virus (PLRV) and Potato virus Y (PVY) are the
main causes of degeneration of potato seeds in Brazil. The field
resistance of potato genotypes to these viruses was evaluated in Rio
Grande do Sul State, Brazil, of 20 clones and cultivars, during three
consecutive spring cropping seasons. Virus detection was carried
out by serological tests (DAS-ELISA). Using the grouping analysis,
the genotypes were separated in three groups for PLRV resistance
(Elvira, Achat, Bintje, Monalisa, Monte Bonito, Panda and Araucária,
resistant; Baronesa, Asterix, Atlantic, 2CRI-1149-1-78, C-1226-35-
80, Astrid, C-1714-7-94, A-1139-12-92, Macaca, Eliza and Santo
Amor, susceptible; Catucha and Cristal, very susceptible) and in four
groups for PVY resistance (Asterix, Astrid, Catucha, Cristal, Macaca,
Monte Bonito, A-1139-12-92, C-1226-35-80 and C-1714-7-94,
resistant; Baronesa, Santo Amor, Monalisa, Panda and 2CRI-1149-
1-78, intermediate resistance; Bintje, Atlantic, Elvira and Araucária,
susceptible; Achat and Eliza, very susceptible).

Keywords: Solanum tuberosum L., Potato leafroll virus, Potato virus Y.
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associada com altas taxas de resistência
em experimentos de campo, a sua ava-
liação, por meio de testes sorológicos
quantitativos, tem sido também reco-
mendada para acessar a resistência de
genótipos de batata (Solomon-
Blackburn e Barker, 1993).

O PVY vem crescendo em impor-
tância nos estados de Minas Gerais (Fi-
gueira, 1995), de São Paulo (Souza-
Dias, 1995) e do Rio Grande do Sul
(Daniels, 1996), onde a sua incidência
era praticamente nula há cerca de vinte
anos (Daniels e Castro, 1984). Atual-
mente, é possível que este vírus tenha
superado o PLRV quanto aos prejuízos
causados à bataticultura brasileira.

As estirpes de PVY podem ser divi-
didas em três grupos principais, reco-
nhecidos como PVY0, PVYN e PVYC.
As estirpes de PVY0, ou comuns, por-
que são mundialmente disseminadas,
causam sintomas típicos em batata, in-

cluindo mosaico, necrose das nervuras,
senescência e queda das folhas. As es-
tirpes de PVYN, ou necróticas em fumo,
são mais restritas na sua distribuição
geográfica, e causam mosqueado leve
nas folhas de batata, que passa muitas
vezes despercebido aos erradicadores e
certificadores de lavouras para produ-
ção de batata-semente. As estirpes de
PVYC têm a sua distribuição mais redu-
zida do que os outros grupos citados e a
sua caracterização é ambígua. Alguns
isolados de PVYC causam reações de
hipersensibilidade em cultivares de ba-
tata e outros não são transmissíveis por
afídeos, fatores que limitam sua disse-
minação, influenciando a epidemiologia
desta virose (Ellis et al., 1997). Porém,
igualmente patogênicos, com perdas
expressivas de produção.

A estirpe PVYNTN, pertencente ao
grupo PVYN, tem causado grande preo-
cupação entre produtores e técnicos que

se dedicam ao cultivo de batata no país.
Embora a sua incidência e distribuição
ainda não tenham sido precisamente
determinadas, foi recentemente detec-
tada nos estados do Paraná, Minas Ge-
rais e São Paulo (Souza-Dias et al.,
1999). A sua diagnose é complicada
porque, nem sempre, os tubérculos
infectados mostram os sintomas carac-
terísticos de lesões necróticas, o que
permitiria a detecção do vírus através
de inspeções visuais, aumentando os
prejuízos com perdas de produção da
batata nessas regiões.

A caracterização da maioria dos iso-
lados de PVY é possível por meio de
testes serológicos, utilizando-se de
anticorpos monoclonais, porém, para as
estirpes que são variantes dentro de um
mesmo grupo, como é o caso da estirpe
PVYNTN, a detecção tem sido feita com
a transcrição reversa de fragmento do
genoma, seguida da reação em cadeia
da polimerase (reverse transcription-
polymerase chain reaction, RT-PCR).

A resistência ao PVY é baseada nos
genes Ny, de expressão variável e pare-
cendo serem dependentes da estirpe do
vírus, e no gene Ry, que confere imuni-
dade (Foxe, 1992).

O controle das viroses da batata no
Brasil é dificultado pela ausência de in-
vernos rigorosos, o que favorece a mul-
tiplicação dos afídeos vetores durante
todo o ano e, especialmente, nas épocas
propícias ao cultivo de batata. Como não
se encontram no país regiões e épocas
livres destes vetores, e como o seu com-
bate através da aplicação de inseticidas,
geralmente não é efetivo no controle das
viroses em geral e principalmente do
PVY, além de ser deletério ao meio am-
biente, outras estratégias devem ser
pesquisadas. Entre estas, destaca-se o
uso de cultivares resistentes, potencial-
mente uma das mais efetivas e susten-
táveis (Gallo et al., 1994).

Este trabalho foi realizado na
Microrregião de Pelotas (RS) e teve
como objetivo determinar a resistência
relativa, também chamada de resistên-
cia de campo, de 20 cultivares e clones
de batata, ao PLRV e ao PVY.

MATERIAL E MÉTODOS

Os tubérculos das cultivares e dos
clones selecionados utilizados nesta

1 Médias de quatro parcelas (dados transformados em arco seno da raiz quadrada de X/100).
Detecção efetuada por DAS-ELISA, em cinco amostras por parcela, coletadas no final do
ciclo de cultivo.
2 Análise de agrupamento das cultivares e clones de batata para resistência à infecção pelo
PLRV, conforme o método de Scott & Knott (1974). MS = Muito suscetível; S = Suscetível;
R = Resistente.
3 Médias seguidas por letras distintas diferem entre si, ao nível de 5% de probabilidade, pelo
teste de Duncan.

Tabela 1. Infecção de genótipos de batata pelo vírus do enrolamento da folha da batata
(Potato leafroll virus  - PLRV), após três plantios consecutivos de primavera, na presença de
infectores. Embrapa Clima Temperado, Pelotas, 2002.

Cultivar/Clone Infecção p/PLRV¹ Grupo de resistência²

Catucha 90 a³ MS

Cristal 70 ab MS

Baronesa 56 bc S

Asterix 54 bc S

Atlantic 54 bc S

2CRI-1149-1-78 52 bc S

C-1226-35-80 51 bc S

Astrid 50 bc S

C-1714-7-94 43 bc S

A-1139-12-92 37 c S

Macaca 36 c S

Eliza 32 cd S

Santo Amor 29 cde S

Elvira 25 cde R

Achat 7 de R

Bintje 0 e R

Monalisa 0 e R

Monte Bonito 0 e R

Panda 0 e R

Araucária 0 e R

J. Daniels & A. S. Pereira
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pesquisa (Tabelas 1 e 2), isentos de in-
fecção pelo PLRV e pelo PVY, foram
obtidos na Embrapa Clima Temperado,
Pelotas (RS), conforme tecnologia des-
crita por Costa et al. (1989) e Daniels
(1994), multiplicados em áreas isoladas
e armazenados por cerca de oito meses
em câmara fria (4ºC, 85% de umidade
relativa), para equilíbrio do estado fisio-
lógico. Como fonte de inóculo, foram
utilizados tubérculos infectados obtidos
em lavouras comerciais, realizando-se
após testes de indexação e multiplica-
ção em casa de vegetação e em campo,
bem como de experimentos realizados
previamente para testes de alguns
genótipos (Daniels, 2000).

Foi utilizada a metodologia de
Bagnall e Tai (1986a; 1986b) para a ava-
liação da resistência de campo de batata
à infecção pelo PLRV e pelo PVY, com
algumas modificações. Os experimentos
foram instalados nos períodos de prima-
vera (setembro a dezembro) nos anos
2000, 2001 e 2002, em campos da
Embrapa Clima Temperado, em áreas
isoladas entre si e de outros plantios de
batata por vegetação natural e/ou por
pomares de fruteiras. Cada parcela foi
constituída por 20 tubérculos em uma li-
nha de seis metros. O delineamento ex-
perimental foi inteiramente casualizado,
com quatro repetições. Entre cada duas
linhas de plantio, distanciadas de 80 cm,
e nas externas, foram plantados tubércu-
los infectados com PLRV e com PVY,
respectivamente para cada experimento,
que deram origem às plantas infectoras
ou fontes de inóculo dos vírus. O plantio
e o manejo dos experimentos foram
efetuados conforme Bisognin (1996),
com exceção do controle de pragas, que
não foi efetuado, favorecendo-se a proli-
feração de insetos, inclusive dos afídeos
vetores de vírus.

No final de cada ciclo de cultivo, foi
efetuada uma amostragem das plantas,
coletando-se, de cada parcela, uma fo-
lha central de cinco plantas aleatórias,
para análise sorológica através de DAS-
ELISA (Clark e Adams, 1977), com
reagentes (IgG e conjugado) específicos
para detecção do PLRV (Loewe
Biochemicals, Sauerlach, Alemanha) e
do PVY (Daniels et al., 1987). Os tu-
bérculos colhidos foram classificados e
armazenados por cerca de oito meses em
câmara fria (4ºC, 85% de umidade rela-
tiva), para o plantio seguinte.

A avaliação final foi efetuada nos
percentuais de infecção detectados no
terceiro ano de plantio, quando alguns
dos genótipos atingiram o limite máxi-
mo de infecção (100%). Para compara-
ção dos genótipos usou-se a análise da
variância dos percentuais de infecção,
transformados em arco seno da raiz de
X/100, e a análise de agrupamentos,
conforme Scott e Knott (1974). Os
genótipos foram agrupados em três ex-
tratos quanto a resistência ao PLRV [re-
sistente (R), suscetível (S) e muito sus-
cetível (MS)] e em quatro em relação
ao PVY [resistente (R), resistente inter-
mediário (RI), suscetível (S) e muito
suscetível (MS)].

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As cultivares e os clones testados
comportaram-se da seguinte forma
quanto à resistência ao PLRV: Elvira,

Achat, Bintje, Monalisa, Monte Boni-
to, Panda e Araucária, resistentes; Ba-
ronesa, Asterix, Atlantic, 2CRI-1149-1-
78, C-1226-35-80, Astrid, C-1714-7-94,
A-1139-12-92, Macaca, Eliza e Santo
Amor, suscetíveis; e Catucha e Cristal,
muito suscetíveis (Tabela 1).

As cultivares estrangeiras Asterix,
Atlantic, Elvira, Bintje, Monalisa e
Panda, que obtiveram na Europa, índi-
ces em relação a resistência ao PLRV
41/2 e 5; 6; 6; 6 e 61/2; 8; e 7; respectiva-
mente, conforme classificação (NIVAA,
1991 e 1997; Swiezynskil et al., 2002),
que varia de 9 (resistente) a 1 ou 2 (muito
suscetível) comportaram-se, neste estu-
do, como suscetíveis as duas primeiras
e as demais como resistentes, demons-
trando-se compatibilização entre as ava-
liações. Porém, quando confrontadas as
classificações deste trabalho com aque-
las divulgadas por Reifschneider et al.
(1989), em relação às cultivares Achat

1 Médias de infecção de quatro parcelas (dados transformados em arco seno da raiz quadra-
da de X/100). Detecção efetuada por DAS-ELISA, em cinco amostras por parcela, coletadas
no final do ciclo de cultivo.
2 Análise de agrupamento das cultivares e clones de batata para resistência à infecção pelo
PVY, conforme o método de Scott & Knott (1974). MS = Muito suscetível; S = Suscetível;
RI = Resistente intermediário; R = Resistente.
3 Médias seguidas por letras distintas diferem entre si, ao nível de 5% de probabilidade, pelo
teste de Duncan.

Tabela 2. Infecção de genótipos de batata pelo vírus Y (Potato virus Y - PVY), após três
plantios consecutivos de primavera, na presença de infectores. Embrapa Clima Temperado,
Pelotas, RS, 2002.

Cultivar/Clone Infecção p/PLRV¹ Grupo de resistência²

Catucha 90 a³ MS

Cristal 70 ab MS

Baronesa 56 bc S

Asterix 54 bc S

Atlantic 54 bc S

2CRI-1149-1-78 52 bc S

C-1226-35-80 51 bc S

Astrid 50 bc S

C-1714-7-94 43 bc S

A-1139-12-92 37 c S

Macaca 36 c S

Eliza 32 cd S

Santo Amor 29 cde S

Elvira 25 cde R

Achat 7 de R

Bintje 0 e R

Monalisa 0 e R

Monte Bonito 0 e R

Panda 0 e R

Araucária 0 e R

Resistência de genótipos de batata ao vírus do enrolamento da folha da batata (PLRV) e ao vírus Y (PVY)
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(R e S), Baronesa (S e RI), Bintje (R e
S), Elvira (R e RI), Monalisa (R e RI) e
Santo Amor (S e RI), os resultados fo-
ram discrepantes.

As cultivares e os clones testados
reagiram da seguinte forma quanto à
resistência ao PVY: Asterix, C-1226-35-
80, Monte Bonito, A-1139-12-92,
Macaca, Astrid, Cristal, Catucha e C-
1714-7-94, resistentes; Baronesa, San-
to Amor, Monalisa, Panda e 2CRI-1149-
1-78, resistentes intermediários; Bintje,
Atlantic, Elvira e Araucária, suscetíveis;
e Eliza e Achat, muito suscetíveis (Ta-
bela 2).

As cultivares estrangeiras Elvira,
Atlantic, Bintje, Panda, Monalisa e
Asterix, que obtiveram na Europa, ín-
dices em relação a resistência ao PVY
de 8; 3; 5 e 51/2; 8; 9; 51/2 e 6, respectiva-
mente, conforme classificação (NIVAA,
1991 e 1997; Swiezynskil et al., 2002),
que varia de 9 (resistente) a 1 ou 2 (muito
suscetível) comportaram-se, neste estu-
do, como suscetíveis as três primeiras,
como resistentes intermediárias as duas
seguintes, e como resistente a última, de-
monstrando-se discrepâncias entre as
avaliações. O mesmo aconteceu, quan-
do foram confrontadas as classificações
obtidas neste trabalho com aquelas
divulgadas por Reifschneider et al.
(1989), em relação às cultivares Achat
(MS e R) e Elvira (S e R).

Conforme Solomon-Blackburn e
Barker (1993), a comparação de resul-
tados destes tipos de experimentos é di-
fícil, porque a pressão de infecção varia
entre diferentes locais e entre diferen-
tes épocas. Inconsistências na compa-
ração de dados de avaliação da resistên-
cia de campo à viroses, de alguns
genótipos de batata, em diferentes anos,
foram reportadas por Gallo et al. (1994).
Não obstante, é possível que as diferen-
ças observadas na comparação dos da-
dos deste trabalho em relação a outros,
sejam, também, devidas aos métodos
utilizados para avaliação da incidência
de infecção. Alguns genótipos podem
mostrar somente sintomas fracos, difí-
ceis de serem reconhecidos sem o auxí-

J. Daniels & A. S. Pereira

lio de testes sorológicos. Portanto, em
experimentos de campo em que a taxa
de infecção é avaliada visualmente, é
possível que a informação obtida não
seja correta.
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Os solos sob vegetação de cerrado,
principalmente os latossolos, apre-

sentam limitações de ordem química
para o adequado crescimento das plan-
tas, com destaque para os baixos teores
de nutrientes e a elevada capacidade de
adsorção de fosfato. A baixa eficiência
das adubações fosfatadas evidencia a
necessidade de novos métodos de adu-
bação no que diz respeito a fontes, épo-
cas de aplicação e localização do adubo
(Guimarães et al., 1993). Em solos áci-
dos e com baixos teores de fósforo, este
nutriente limita a produtividade das cul-
turas.

A fixação do fósforo, muitas vezes,
pode ser diminuída pelo aumento do pH
do solo. Resultados de vários experi-
mentos mostram que se o pH for manti-
do entre 6,0 e 7,0, ocorre melhor absor-
ção de P pelas culturas (Malavolta,

LANA, R.M.Q.; ZANÃO JÚNIOR, L.A.; LUZ, J.M.Q.; SILVA, J.C. Produção da alface em função do uso de diferentes fontes de fósforo em solo de Cerrado.
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1989; Novais e Smyth, 1999; Van Raij,
1991).

Em solos com pH alto, o fósforo é
insolubilizado como fosfato de cálcio,
e naqueles com pH baixo é fixado, como
fosfatos de alumínio e de ferro. As rea-
ções do fósforo no solo podem envol-
ver tanto adsorção quanto precipitação
(Lin et al., 1983; Jayachandran et al.,
1989). Muitos pesquisadores acreditam
que o mecanismo de adsorção ocorre
quando existe baixa concentração de
fósforo, e a precipitação, quando altas
concentrações deste nutriente estão pre-
sentes no solo (Lin et al., 1983). Fabres
et al. (1987), estudando os níveis críti-
cos de diferentes frações de fósforo em
plantas de alface cultivadas em diferen-
tes solos, verificaram que as caracterís-
ticas dos solos associadas à adsorção de
P exercem significativa influência so-

bre a distribuição dessas frações na par-
te aérea, e que as concentrações críticas
de P total e P inorgânico variaram in-
versamente com a capacidade tampão
de P dos solos, enquanto a concentra-
ção crítica do P orgânico, aparentemen-
te, não foi influenciada.

A alface pode ser considerada como
bastante exigente em fósforo, principal-
mente na fase final de seu ciclo. A defi-
ciência deste elemento reduz em muito
o crescimento da planta, havendo má
formação da cabeça, coloração verde-
opaca das folhas velhas, podendo mos-
trar tonalidades vermelho-bronze ou
púrpura (Katayama, 1993). Poucos tra-
balhos são encontrados descrevendo o
uso de fontes fosfatadas na cultura da
alface e, até mesmo, em outras hortali-
ças folhosas cultivadas em solos de cer-
rado. Nakagawa et al. (1989) estudaram

RESUMO
A alface (Lactuca sativa L.) é uma hortaliça bastante exigente

em fósforo, sendo pouco tolerante à acidez do solo. O objetivo deste
trabalho foi avaliar a resposta da cultura da alface a diferentes fon-
tes de fertilizantes fosfatados solúveis e reativos de lenta solubilida-
de, na presença de calagem, visando aumento da produtividade. Uti-
lizou-se o delineamento em blocos casualizados, com seis tratamen-
tos (superfosfato simples, termofosfato magnesiano, superfosfato
triplo, Fosmag, fosfato reativo de Arad e testemunha na ausência de
fósforo), em quatro repetições, conduzido em um latossolo verme-
lho Distrófico. Na ausência de fósforo obtiveram-se menores pro-
duções e diâmetro de plantas, bem como todas as demais variáveis
de crescimento, indicando elevada resposta de fósforo pela cultura
da alface. Houve resposta significativa às diferentes fontes de fósfo-
ro, no que diz respeito à massa fresca e seca da parte aérea, massa
fresca de raízes e teor de P no solo, em ordem decrescente com as
fontes Fosmag, superfosfato triplo, superfosfato simples,
termofosfato magnesiano e fosfato reativo de Arad. Com relação à
massa seca de raízes e diâmetro das plantas, as fontes Fosmag e
superfosfato triplo foram equivalentes. Os teores de P acumulados
nas folhas foram superiores para as fontes Fosmag, superfosfato tri-
plo e superfosfato simples, quando comparados com o termofosfato
magnesiano e Arad, em condições em que a acidez foi corrigida.

Palavras-chave: Lactuca sativa L., calagem, adubação, fosfatos.

ABSTRACT
Lettuce yield under different phosphorus sources use in the

cerrado soil

The lettuce (Lactuca sativa L.) is a very demanding crop for
phosphorus, being little tolerant to the soil acidity. The response of
the lettuce crop to sources of soluble and reactive phosphorus
fertilizer of slow solubility was evaluated in the presence of liming.
. The experimental design consisted of a randomizing complete block
design with six treatments (single superphosphate, thermalphosphate
magnesium, triple superphosphate, Fosmag, Arad phosphate rock
and control without phosphorus), in four replications, conducted in
a Typic Acrustox. P suppression, yield and plant diameter indicate,
as well as all other variables related to plant growth, the importance
of P for the lettuce development. Significant responses to different P
sources were also observed for fresh and dry matter production of
aerial part, fresh mass of roots and level of P in the soil. Best responses
in decreasing order were obtained for Fosmag, triple superphosphate,
single superphosphate, thermalphosphate magnesium and Arad
phosphate rock match sources. Fosmag and triple superphosphate
were equivalent for production of root dry mass and diameter of the
aerial part. Adjusting soil acidity, the accumulated level of P in leaves
was higher when Fosmag, triple superphosphate and simple
superphosphate were used as sources of P.

Keywords: Lactuca sativa L., liming, fertilization, phosphate.

(Recebido para publicação em 30 de outubro de 2003 e aceito em 14 de abril de 2004)
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o efeito de cinco adubos fosfatados
(termofosfato magnesiano Yoorin e
Yookarim, fosfato parcialmente acidulado,
superfosfato simples e hiperfosfato), na
ausência e na presença de calagem, na
produção do rabanete e rúcula. Verifica-
ram que na presença de calagem os
termofosfatos magnesianos foram as me-
lhores fontes, tendo o hiperfosfato apre-
sentado resultados inferiores.

Os adubos fosfatados mais utiliza-
dos na agricultura brasileira são os
fosfatos solúveis, termofosfatos,
multifosfatos e fosfatos naturais e ain-
da os fertilizantes fosfatados parcial-
mente acidulados. Segundo Malavolta
(1980) produtos de origem orgânica têm
sido complementos de grande valor. Por
este motivo, a escolha de uma fonte de
P normalmente se baseia tanto na sua
eficiência em suprir P para as plantas
como na sua relação custo:benefício
(Goedert et al., 1985).

Comumente tem sido recomendado
o superfosfato triplo e superfosfato sim-
ples como fontes de fósforo. Atualmen-
te, outras fontes reativas de menor so-
lubilidade têm apresentado bons resul-
tados na produtividade de diversas cul-
turas. Este trabalho avaliou o uso de di-
ferentes fontes de fertilizantes
fosfatados solúveis e reativos de menor
solubilidade, em solo com pH corrigi-
do, sobre a produtividade da alface
(Lactuca sativa L.).

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em
campo, na Universidade Federal de
Uberlândia (MG), em dezembro de
1999. O solo utilizado foi um latossolo
vermelho Distrófico típico, de textura
muito argilosa, elevada acidez, baixa
saturação por bases, baixos teores de
fósforo, magnésio e cálcio e alta satura-
ção por alumínio.

As mudas foram produzidas em
casa-de-vegetação, utilizando-se semen-
tes peletizadas da cultivar Verônica, que
foram semeadas em bandejas de isopor
de 200 células, contendo substrato co-
mercial Plantmax. A irrigação das mu-
das foi feita duas vezes ao dia, na pro-
porção de 500 ml por vez, por bandeja.

O solo foi arado a 20 cm de profun-
didade, e logo após foram demarcados

os canteiros de 1,2 m de largura e par-
celas com 1,2 m de comprimento. As
mudas foram transplantadas para os can-
teiros 26 dias após a semeadura, no
espaçamento de 20 x 20 cm, totalizando
16 plantas por parcela, sendo a parcela
útil composta apenas das quatro plantas
centrais. O delineamento foi em blocos
ao acaso com seis tratamentos em qua-
tro repetições. Os tratamentos constituí-
ram-se de cinco fontes de fósforo
(multifosfato magnesiano - Fosmag,
superfosfato simples, superfosfato tri-
plo, termofosfato magnesiano, fosfato
reativo de Arad) e ausência de fósforo.
Para as fontes fosfatadas foi realizada a
determinação da solubilidade em água,
citrato neutro de amônio (C.N.A.), HCl
1+1 (fósforo total) e em ácido cítrico 2%
segundo Horwitz (1970) e adotados os
parâmetros descritos pela Legislação
Brasileira sobre Inspeção e Fiscalização
do Comércio de Fertilizantes, Correti-
vos e Inoculantes (Brasil,1983).

Fez-se a calagem visando elevar a
saturação por bases para 70%, conforme
o recomendado pelo boletim de Reco-
mendações para o uso de corretivos e
fertilizantes em Minas Gerais, segundo
Ribeiro et al. (1999), aplicando-se 2,5
t ha-1 de calcário dolomítico calcinado
(PRNT 100%). Utilizou-se uma dose de
fósforo equivalente a 300 kg ha-1 de P

2
O

5
,

calculadas com base no teor solúvel em
ácido cítrico. As doses foram
estabelecidas segundo Ribeiro et al.
(1999). As fontes foram aplicadas dez
dias antes do transplantio das mudas, sen-
do a aplicação realizada a lanço visando
elevar o teor de fósforo na área total.

As adubações nitrogenada e
potássica foram feitas parcialmente no
sulco de plantio e posteriormente, em
cobertura aos 17, 31 e 38 dias após o
transplantio, totalizando doses corres-
pondentes a 150 kg ha-1 de N (sulfato de
amônio) e 90 kg ha-1 de K

2
O (cloreto de

potássio), estabelecidas de acordo com
Ribeiro et al. (1999).

Aos 46 dias após o transplantio, a
alface foi colhida para determinação do
diâmetro das plantas, produções de ma-
téria fresca e seca da parte aérea e das
raízes e os teores de fósforo foliar e no
solo. As plantas foram retiradas com o
solo aderido às suas raízes, por meio de
enxada, de modo a não danificá-las e

evitar perda da parte do sistema
radicular. Posteriormente, o caule foi
separado da parte aérea. As raízes fo-
ram lavadas cuidadosamente até a reti-
rada do solo aderido às mesmas. O ex-
cesso de água das raízes foi retirado com
o auxílio de papel toalha e em seguida o
material foi pesado.

A determinação da matéria seca da
parte aérea e das raízes foi feita por meio
da secagem dos materiais coletados em
estufa de circulação forçada de ar a 70°C
até peso constante com posterior pesa-
gem.

Na análise das folhas para determi-
nação dos teores de P utilizou-se a
metodologia recomendada por Bataglia
et al. (1985). Fez-se amostragem de solo
em cada parcela, na profundidade de 0-
20 cm, retirando três amostras simples
para formação de uma composta para
determinação do teor de P-lábil do solo,
de acordo com metodologia descrita
pela Embrapa (1997).

A eficiência relativa das fontes de
fósforo foi determinada por meio da
equação IEA = (Y

2
–Y

0
/Y

1
–Y

0
) x 100,

em que Y
0 
refere-se à produção obtida

pela parcela, sem o nutriente; Y
1
, refe-

re-se à produção com uma dose deter-
minada do nutriente, usando o adubo
padrão, que neste caso é o superfosfato
triplo; e Y

2
 é a produção com a mesma

dose do nutriente, usando o adubo a ser
avaliado (Van Raij, 1991). Os dados fo-
ram submetidos à analise de variância e
ao teste de médias de Tukey, a 5% de
probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As produções de matérias fresca e
seca da parte aérea e raízes, o diâmetro
de plantas e os teores de fósforo foliar e
no solo apresentaram diferenças signi-
ficativas quanto às fontes de fósforo
(Tabelas 1 e 2).

O uso de Fosmag resultou em maior
peso tanto de matéria seca como de
matéria fresca da parte aérea da alface,
bem como, a obtenção de maior peso
de matéria fresca das raízes. Além dis-
so, observou-se neste tratamento a pre-
sença de teores mais elevados de fósfo-
ro no solo (Tabelas 1 e 2). O maior teor
de fósforo disponível no solo pelo
Fosmag provavelmente se deve tanto ao

R. M. Q. Lana  et al.
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alto teor de P solúvel em ácido cítrico
(18%), quanto à menor adsorção do P
ao solo.

Na ausência de fósforo, observou-
se significativa redução no peso da ma-
téria fresca da parte aérea e seca de
raízes, marcante diminuição do diâme-
tro de plantas e elevada redução dos te-
ores de fósforo acumulado nas folhas,
evidenciando a elevada exigência da
alface em fósforo (Tabelas 1 e 2).

Avaliou-se a eficiência das fontes de
fósforo em relação ao superfosfato tri-
plo, considerado padrão (100%) e obte-
ve-se para o Fosmag uma eficiência de
138%, 135% e 117%, respectivamente
para produção de matéria fresca, maté-
ria seca e diâmetro de plantas (Figura 1).
O superfosfato simples, em relação à
produção de matéria fresca, teve uma
eficiência de 91% em relação ao
superfosfato triplo e 95% sobre o diâ-
metro de plantas (Figura 1). O
termofosfato magnesiano teve uma efi-
ciência entre 70 a 80% sobre as variá-
veis de crescimento. A fonte fosfato de
Arad, nas condições deste trabalho,
apresentou baixa eficiência, obtendo
índices de 26%, 23%, 40% e 16%, res-
pectivamente para matérias fresca e seca
de folhas, diâmetro de plantas e teor de
fósforo foliar em relação ao superfosfato
triplo. Quanto à presença de fósforo na
folha, as fontes Fosmag e superfosfato
triplo apresentaram teores equivalentes
deste elemento obtendo-se, portanto, a
mesma eficiência relativa quanto ao teor
de P foliar (Figura 1).

Kaminski e Peruzzo (1997), indica-
ram que os mais altos rendimentos de
grãos de milho foram alcançados nos
tratamentos adubados com fosfato so-
lúvel aplicado no plantio. Já no segun-
do e terceiro cultivos, os fosfatos se
equivaleram no fornecimento de fósfo-
ro para as plantas. Isto indica que os
fosfatos solúveis são fontes mais ade-
quadas de fósforo. Mas, em períodos
mais longos, há um efeito compensató-
rio do fosfato natural reativo, como des-
tacado por Rein et al. (1994).

Os efeitos positivos do Fosmag so-
bre a produtividade da alface provavel-
mente, devem-se ao fato de o fósforo
neste composto estar sob uma forma
disponível, solúvel em citrato neutro de
amônio mais água, porém com libera-

Produção da alface em função do uso de diferentes fontes de fósforo em solo de Cerrado

Médias seguidas por letras distintas na mesma coluna, diferem entre si a 5% de probabilida-
de pelo teste de Tukey. Termofosfato magnesiano (TM), superfosfato triplo (ST), superfosfato
simples (SS), Fosmag (FG), fosfato reativo de Arad (AR), testemunha (sem aplicação de
fósforo, TE).

Tabela 1. Peso médio de matérias fresca e seca da parte aérea (MFPA e MSPA) e das raízes
(MFR e MSR) e diâmetro de plantas de alface (DPA), em função do uso de diferentes fontes
de fósforo. Uberlândia, UFU, 1999.

Tratamentos
MFPA

(g planta-1)
MSPA

(g planta-1)
MFR

(g planta-1)
MSR

(g planta-1)
DPA (cm)

FG 123,75 a 19,68 a 14,37 a 1,56 a 22,68 a

ST 100,31 b 16,87 b 12,81 b 1,56 a 21,37 ab

SS 94,68 c 15,00 b 11,87 bc 1,25 b 20,93 b

TM 85,62 d 14,68 b 10,93 c 1,12 c 19,87 bc

AR 54,06 e 10,62 c 10,62 c 1,12 c 16,81 c

TE 38,12 f 8,75 c 9,12 d 0,93 d 13,68 d

c.v. (%) 13 9 11 14 16

Médias seguidas por letras distintas na mesma coluna, diferem entre si a 5% de probabilida-
de pelo teste de Tukey. Termofosfato magnesiano (TM), superfosfato triplo (ST), superfosfato
simples (SS), Fosmag (FG), fosfato reativo de Arad (AR), testemunha (sem aplicação de
fósforo, TE). *D.M.S. = 0,08 ;

Tabela 2. Valores médios dos teores de fósforo foliar (P foliar) e fósforo no solo (P solo), em
função do uso de diferentes fontes de fósforo. Uberlândia, UFU, 1999.

Tratamentos P foliar (g kg-1) P solo (mg dm-3)

FG 1,9 a 49,8 a

ST 1,9 a 41,9 b

SS 1,8 a 33,3 c

TM 1,6 b 27,2 d

AR 1,2 c 27,0 d

TE 1,1 d 3,7 e

c.v. (%) 19 17

Figura 1. Eficiência relativa das fontes de fósforo em relação ao superfosfato triplo (100%),
considerando a produção de matérias fresca e seca da parte aérea (MFPA e MSPA), diâmetro
de plantas de alface (DPA) e teores de fósforo foliar (P foliar) e no solo (P solo). Uberlândia,
UFU, 1999.

ção gradual, dando características espe-
cíficas ao fertilizante, diminuindo a fi-
xação do fósforo. O fósforo encontra-
se ligado ao magnésio no mesmo grâ-

nulo, favorecendo sua absorção pelas
plantas, devido ao efeito sinérgico da
interação fósforo X magnésio. O
Fosmag apresenta solubilidade equili-
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brada em solos com pH corrigido na
faixa de 5,5 a 6,5.

O fosfato reativo de Arad apresen-
tou baixa disponibilidade de fósforo na
solução, o que refletiu num baixo teor
de P na folha e, conseqüentemente, bai-
xas produtividades e diâmetro das plan-
tas (Tabela 1), provavelmente devido ao
solo estar com acidez corrigida, o que
reduziu a solubilização do fósforo nes-
ta fonte.

O maior teor de P
2
O

5
 total entre os

fosfatos naturais não é indício de me-
nor grau de substituições isomórficas,
ou mesmo de menor solubilidade, mas
resultado do processo de concentração
ao qual foi submetido. Os fosfatos pos-
suem diferentes teores de P

2
O

5
 total e

solúvel em ácido cítrico.

Nas culturas de aveia, soja e trigo,
cultivadas em solos com acidez
corrigida tem-se observado maior efi-
ciência do superfosfato triplo quando
comparado ao fosfato Arad como fon-
tes de fósforo (Rein et al., 1994). A
maior eficiência do superfosfato triplo
refletiu-se na maior produção de massa
seca de aveia e na maior produção de
grãos de soja e trigo. De acordo com
estes autores, isto ocorreu pois o
superfosfato usado nas mesmas doses do
Arad proporcionou incrementos maio-
res no fósforo lábil do solo do que o
fosfato natural, elevando a classe de dis-
ponibilidade em nível médio ou próxi-
mo do suficiente. Tais resultados con-
firmam não só a eficiência do fosfato
solúvel como fonte de fósforo, mas tam-
bém, sua maior eficácia na construção
de fertilidade de solos com baixo teor
inicial deste nutriente.

As fontes de fósforo reagem diferen-
temente em função das características
do solo, como: acidez, teor de alumínio
trocável, nível de fósforo no solo, capa-
cidade de adsorção de fósforo, poder
tampão do solo; bem como característi-
cas da planta (sistema radicular, CTC
das raízes, exsudação de compostos áci-
dos ou básicos, dentre outros) (Fageria
et al., 1999).

Os teores de fósforo no solo após o
cultivo, extraídos com Mehlich-1, foram
superiores nos tratamentos com Fosmag
e superfosfato triplo, indicando maior
solubilização destas fontes em solo com
pH corrigido para valores próximos de

6,5 (Tabela 2). O valor de P no solo ob-
tido com o fosfato reativo Arad, prova-
velmente está superestimado na análise
pelo uso do extrator Mehlich-1, que é
um ácido duplo, solubilizando o fosfato
além do que o disponível para a planta.
Isto justifica a baixa produção de massa
fresca da alface na presença do fosfato
Arad, mesmo estando o teor de P no solo
elevado.

Na ausência de fósforo obtiveram-
se menores produções e diâmetro de
plantas, bem como valores mais baixos
em todas as variáveis relacionadas ao
bom desenvolvimento da planta indican-
do que a alface responde positivamente
a teores mais elevados deste nutriente
no solo.

A cultura da alface respondeu signi-
ficativamente às diferentes fontes de
fósforo, no que diz respeito à massa fres-
ca e seca da parte aérea, massa fresca
de raízes e teor de P no solo, em ordem
decrescente com as fontes Fosmag,
superfosfato triplo, superfosfato sim-
ples, termofosfato magnesiano e fosfato
reativo de Arad.

Com relação a massa seca de raízes e
diâmetro das plantas, as fontes Fosmag
e superfosfato triplo foram equivalentes.

Os teores de P acumulados nas fo-
lhas foram superiores e equivalentes
para as fontes Fosmag, superfosfato tri-
plo e superfosfato simples, quando com-
parados com o termofosfato magnesiano
e Arad, em condições de acidez
corrigida.
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O segmento que envolve o
processamento de tomate é um dos

mais importantes da indústria agro-ali-
mentar brasileira. O valor global do
mercado brasileiro de derivados de to-
mate no final da década de 90 foi avalia-
do em 500 milhões de dólares (Melo e
Vilela, 2004). A área plantada em 2001
foi de aproximadamente 15.000 ha sen-
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do que a produção alcançou na safra de
1999 a marca recorde de 1,3 milhão de
toneladas (Silva e Giordano, 2000). A
produtividade vem aumentando ao lon-
go dos anos, passando de 35 t/ha em
1990 para 68,9 t/ha em 2001, represen-
tando um aumento de 96,8%. Este no-
tável aumento da produtividade pode ser
explicado, em parte, pela incorporação

das áreas sob cerrado. Atualmente,
Goiás e Minas Gerais respondem por
cerca de 90% da produção nacional de
tomate para processamento. As condi-
ções edafo-climáticas para o cultivo do
tomateiro nesta região são mais adequa-
das do que as existentes nas antigas zo-
nas tradicionais de cultivo do Nordeste
e do estado de São Paulo. As condições

RESUMO
Foram avaliadas as características de produção e qualidade in-

dustrial de 26 híbridos experimentais de tomateiro. Os híbridos co-
merciais ‘Hypeel 108’ e ‘RTP 1095’ foram utilizados como teste-
munhas. O ensaio foi conduzido de julho a novembro de 2001, na
fazenda Agriter (Coopercentro) no município de Cristalina-GO,
empregando um sistema de irrigação via pivô central. O delinea-
mento experimental foi o de blocos casualizados completos com
três repetições. As parcelas foram compostas de duas linhas com 30
plantas cada, em um espaçamento de 0,5 m entre fileiras e 0,25 m
entre plantas. Foram avaliadas as características: produção de fruto
maduro (FM), produção de fruto verde (FV), produção total (PT),
uniformidade de maturação (UM), sólidos solúveis [(grau brix (°B)],
rendimento de pasta (RP), firmeza do fruto (FF) e cor do fruto (CF).
O híbrido ‘TEH-22’ obteve a maior produção de frutos maduros
(109,04 t/ha), o ‘TEH-26’ a melhor uniformidade de maturação
(94,56%), o ‘TEH-06’ a maior produtividade total (124,31 t/ha), o
híbrido comercial ‘Hypeel 108’ o maior valor de °B e o híbrido ‘TEH-
01’ o melhor rendimento de pasta (17,40 t/ha). Observaram-se dife-
renças estatisticamente significativas para todas as características
avaliadas, exceto para firmeza de fruto. O contraste “híbridos expe-
rimentais” x “híbridos comerciais” foi significativo para FM, FV,
PT, °B e RP e não significativo para UM, CF e FF. Os híbridos ‘TEH-
01’, ‘TEH-03’, ‘TEH-14’, ‘TEH-21’, ‘TEH-22’, ‘TEH-23’, ‘TEH-
25’ e ‘TEH-26’ foram selecionados simultaneamente por três índi-
ces de seleção: Clássico, Multiplicativo e distância Genótipo-
Ideótipo. As linhagens ‘CNPH 1299’, ‘CNPH 1306’, ‘CNPH 1346’
e ‘CNPH 1278’ se destacaram por estarem presentes, como parentais,
nas combinações que deram origem aos híbridos selecionados. Os
grupos dos híbridos obtidos a partir de cruzamentos com a linhagem
‘CNPH 1299’ e da linhagem ‘CNPH 1346’ foram os que apresenta-
ram melhor desempenho no experimento de acordo com a informa-
ção obtida via contrastes ortogonais. Os resultados obtidos indicam
que com um pequeno esforço nas áreas de pesquisa e desenvolvi-
mento, será possível, a médio prazo, a liberação de híbridos nacio-
nais capazes de competir com os melhores híbridos importados.

Palavras-chave: Lycopersicon esculentum, processamento indus-
trial, parâmetros genéticos.

ABSTRACT
Field performance of processing tomato hybrids in the

“Cerrado” region of Brazil

Genetic parameters for yield and processing characteristics were
estimated using 26 experimental processing tomato hybrids in an
experiment conducted in Cristalina, Goiás State, Brazil. The
commercial hybrids ‘Hypell-108’ and ‘RTP1095’ were used as
standards. The experimental design was a randomized complete block
with three replications. Each plot consisted of two rows (30 plants
each) spaced 0.50 m apart with a within row distance of 0.25 m. The
following parameters were evaluated: mature fruit yield (FM), green
fruit yield (FV), total fruit yield (PT), uniformity of fruit ripening
(UM = (FM/PT) x 100), soluble solids [brix (°B)], paste yield (RP),
fruit color (CF) and fruit firmness (FF). Significant differences were
found among the 26 experimental hybrids for FM, FV, PT, UM, °B,
RP and CF. Experimental hybrids (as a group) were superior to the
commercial hybrids for FM, FV, PT and RP. The commercial hybrids
(as a group) had superior performance only for °B, as compared to
experimental hybrids. However, six experimental hybrids had °B
values similar to that of ‘Hypell-108’. A negative genotypic
correlation (-0.40) was observed between FV and FM. A negative
(-0.27) genotypic correlation was observed between CF and °B. Both
associations are undesirable from the breeding for processing industry
standpoint. A multivariate analysis indicated FM, UM, °B and CF as
being the traits with highest relevance to discriminate hybrid
performance. A multi-trait selection indicated eight experimental
hybrids with superior performance in this assay. The top one (‘CNPH
1346’ x ‘CNPH 1272’) had 40% and 58% higher paste yield
production as compared to ‘Hypeel-108’ and ‘RPT1095’,
respectively. The groups of experimental hybrids with the inbred
lines ‘CNPH 1299’ or ‘CNPH 1346’ as parental had the best
performances in this assessment. These F

1
 hybrids could be

recommended for commercial production in Central Brazil.

Keywords: Lycopersicon esculentum, industrial processing, genetic
parameters.

(Recebido para publicação em 18 de novembro de 2003 e aceito em 18 de maio de 2004)
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de cultivo no cerrado favorecem o uso
mais racional de defensivos e a mecani-
zação mais intensa, facilitando opera-
ções tais como transplantio e colheita.

Nas últimas décadas, foi também
observada uma progressiva substituição
de cultivares de polinização aberta por
híbridos F

1
. Em meados da década pas-

sada, a área ocupada por híbridos era de
apenas 12% e em 2001 foi superior a
95% (Barbosa, 1997; Melo e Vilela,
2004). Em 2003, cultivou-se um total
de 20.000 ha de tomateiro destinado ao
processamento industrial, sendo 51% des-
ta área foi ocupada por híbridos de uma
única companhia de semente. O preço
médio pago pelas companhias
processadoras foi de US$ 3,5 por 1000
sementes. Esses híbridos foram desenvol-
vidos no exterior e suas sementes são im-
portadas. O aumento de produtividade e
melhoria da qualidade da matéria-prima
resultante da utilização de híbridos impor-
tados representa um desafio à indústria
brasileira de sementes no sentido de de-
senvolver programas de melhoramento
visando a obtenção de linhagens e combi-
nações híbridas adaptadas às condições
edafo-climáticas do cerrado. O presente
trabalho teve como objetivo avaliar o de-
sempenho de híbridos experimentais de
tomateiro para processamento industrial
do programa de melhoramento genético
da Embrapa Hortaliças nas condições de
cerrado brasileiro.

MATERIAL E MÉTODOS

O ensaio foi conduzido de julho a
novembro de 2001, na fazenda Agriter
(Coopercentro) no município de Cris-
talina-GO, sendo utilizado para irriga-
ção o sistema de pivô central. Utiliza-
ram-se 26 híbridos experimentais F

1
 re-

sultantes da combinação de diversas li-
nhagens do programa de melhoramento
de tomate para processamento da
Embrapa Hortaliças. Os híbridos comer-
ciais ‘Hypeel 108’ e ‘RTP 1095’ foram
as testemunhas. O delineamento expe-
rimental utilizado foi o de blocos
casualizados completos com três repe-
tições. As parcelas foram compostas de
duas linhas com trinta plantas cada, em
um espaçamento de 0,5 m entre fileiras
e 0,25 m entre plantas. Foram avaliadas
as características: produção de frutos

maduros (FM), produção de frutos ver-
des (FV), produção total (PT), unifor-
midade de maturação (UM), teor de só-
lidos solúveis totais [grau brix (°B)],
rendimento de pasta (RP), cor do fruto
(CF) e firmeza do fruto (FF).

O caráter PT (t/ha) foi calculado pela
soma da produção de frutos maduros
com a de frutos verdes (FM + FV). A
variável uniformidade de maturação in-
dica o percentual de frutos maduros em
relação à produção total [UM (%) =
(FM/PT) x 100]. O teor de sólidos solú-
veis totais foi medido com um
refratômetro (Atago®, modelo ATC-1).
A variável rendimento de pasta (padro-
nizada para 28°B) foi obtida pela seguin-
te expressão: RP = (0,94 x FM x °B)/
28. O caráter cor do fruto foi avaliado
por meio de nota em uma escala de 1-5
onde 1 = fruto descolorido e 5 = fruto
vermelho intenso. A firmeza também foi
utilizada uma escala subjetiva de notas
que variou de 1 = fruto muito mole a 5
= fruto muito firme.

Dois modelos de contrastes
ortogonais foram propostos. No primei-
ro, comparou-se o grupo de híbridos de
um determinado genitor contra os de-
mais híbridos do ensaio. Neste caso, o
critério de seleção do genitor foi o nú-
mero de vezes em que o mesmo figurou
como parental dentre os híbridos sele-
cionados como melhores. Em um outro
contraste, comparou-se cada híbrido
comercial com o grupo formado por to-
dos os híbridos experimentais (Gomes,
2000). A identificação dos híbridos de
melhor desempenho no experimento foi
realizada por meio de três índices de
seleção: Clássico (Smith, 1936; Hazel,
1943), Multiplicativo (Subandi et al.,
1973) e distância Genótipo-Ideótipo
(Cruz, 2001). Para as análises
biométricas (análise de variância, cor-
relações genotípicas e índices de sele-
ção) utilizou-se o aplicativo
computacional “GENES” da Universi-
dade de Viçosa (Cruz e Regazzi, 1994;
Cruz, 2001). Para os procedimentos de
contrastes ortogonais utilizou-se o
aplicativo computacional “MSTATC”
da Universidade de Michigan.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A produção total de frutos (PT) va-
riou de 65,15 t/ha (‘Hypeel 108’) a

124,31 t/ha (‘TEH-06’) (Tabela 1). Os
híbridos experimentais ‘TEH-01’,
‘TEH-03’, ‘TEH-05’, ‘TEH-06’, ‘TEH-
09’, ‘TEH-10’, ‘TEH-11’, ‘TEH-12’,
‘TEH-13’, ‘TEH-19’, ‘TEH-20’, ‘TEH-
21’, ‘TEH-22’, ‘TEH-25’ e ‘TEH-26’
produziram mais de 100,00 t/ha, sendo
estatisticamente superiores às duas tes-
temunhas com relação a este parâmetro.
Em termos absolutos, as combinações
híbridas menos produtivas foram ‘TEH-
02’, ‘TEH-07’, ‘RTP 1095’ e ‘Hypeel
108’. O híbrido ‘TEH-26’ atingiu o pon-
to de uniformidade de maturação de
94,56% enquanto que o híbrido ‘TEH-
13’ alcançou uma uniformidade de
maturação de 79,94%. O genótipo
‘Hypeel 108’ expressou os maiores va-
lores de °B, contudo não foi estatistica-
mente diferente dos híbridos experimen-
tais ‘TEH-01’, ‘TEH-02’, ‘TEH-04’,
‘TEH-09’, ‘TEH-17’ e ‘TEH-23’. Em
relação ao rendimento de pasta (um fa-
tor que combina °B e produção), desta-
caram-se os híbridos ‘TEH-01’, ‘TEH-
03’, ‘TEH-06’, ‘TEH-09’, ‘TEH-13’,
‘TEH-19’, ‘TEH-21’, ‘TEH-22’, ‘TEH-
23’ e ‘TEH-26’. Dentre os híbridos ex-
perimentais, para o caráter cor do fruto,
dois grupos foram formados: o grupo
superior formado por 15 híbridos com
notas médias variando entre 3,33 e 4,00
e o inferior composto por 11 híbridos
variando suas notas médias de 2,67 a
3,00. Não se observou diferenças signi-
ficativas entre as médias para o caracter
firmeza de fruto.

Foram observadas diferenças esta-
tísticas significativas, entre os híbridos
experimentais, para todas as caracterís-
ticas avaliadas, exceto para PT (Tabela
2). Os híbridos utilizados como teste-
munhas apresentaram diferença signi-
ficativa entre si somente para °B. As
interações entre híbridos experimentais
e híbridos comerciais foram significati-
vas para FM, FV, PT, °B e RP e não sig-
nificativas para UM, CF e FF. Por meio
destas interações, os híbridos experi-
mentais foram superiores aos comerciais
para FM, FV, PT e RP e inferiores em
relação ao °B (Tabela 2).

Observou-se para o caráter FM alta
correlação genotípica com PT (0,93),
UM (0,70) e RP (0,74) (Tabela 3). Estes
resultados eram esperados, uma vez que
FM é um dos componentes do cálculo

F.A.S. Aragão et al.
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1/Cor do fruto: Notas de 1-5 onde 1=fruto descolorido; 5=fruto vermelho intenso
2/Firmeza do fruto: Notas de 1-5 onde 1=fruto muito mole; 5=fruto muito firme

Tabela 1. Médias gerais dos híbridos experimentais e comerciais (testemunhas) em relação aos parâmetros agronômicos e industriais.
Coopercentro, Cristalina (GO), 2001.

Híbridos
Frutos

maduros (t/ha)
Frutos

verdes (t/ha)
Produção
total (t/ha)

Uniformidade
de maturação

(%)
ºBrix

Rendimento
de pasta

(t/ha)
Cor do fruto1/ Firmeza do

fruto2/

TEH-01 101,42 a² 11,12 b 112,54 a 90,21 a 5,11 a 17,40 a 2,67 b 3,33 a

TEH-02 62,30 b 13,14 b 75,44 b 83,71 b 5,60 a 11,71 b 3,00 b 3,33 a

TEH-03 100,06 a 20,39 a 120,45 a 83,71 b 4,92 b 16,51 a 3,33 a 2,33 a

TEH-04 81,25 b 16,35 a 97,60 b 83,91 b 5,30 a 14,45 b 3,67 a 3,00 a

TEH-05 94,33 a 21,03 a 115,36 a 81,83 b 4,46 b 14,13 b 3,00 b 3,33 a

TEH-06 105,53 a 18,79 a 124,31 a 84,98 b 4,20 b 14,87 a 3,00 b 3,00 a

TEH-07 69,32 b 9,87 b 79,19 b 87,90 a 4,47 b 10,41 b 2,67 b 3,00 a

TEH-08 85,72 a 14,21 b 99,92 b 85,91 b 4,35 b 12,53 b 3,33 a 3,33 a

TEH-09 83,40 b 19,74 a 103,14 a 81,93 b 5,90 a 16,52 a 3,00 b 4,00 a

TEH-10 90,76 a 13,37 b 104,13 a 87,40 a 4,52 b 13,76 b 3,67 a 3,67 a

TEH-11 92,90 a 19,15 a 112,05 a 83,61 b 4,39 b 13,70 b 3,00 b 3,00 a

TEH-12 96,43 a 19,05 a 115,48 a 84,35 b 3,99 b 12,91 b 4,00 a 4,00 a

TEH-13 90,27 a 23,19 a 113,45 a 79,94 b 4,89 b 14,82 a 3,00 b 4,00 a

TEH-14 91,63 a 6,39 b 98,02 b 93,45 a 4,51 b 13,89 b 3,67 a 3,00 a

TEH-15 84,11 b 13,69 b 97,80 b 86,24 b 4,62 b 13,04 b 3,67 a 3,33 a

TEH-16 75,07 b 9,72 b 84,79 b 90,34 a 4,34 b 10,95 b 2,00 b 2,00 a

TEH-17 75,23 b 10,77 b 85,99 b 87,77 a 5,02 a 12,69 b 3,67 a 3,67 a

TEH-18 88,36 a 12,51 b 100,86 b 87,87 a 4,64 b 13,75 b 3,00 b 3,33 a

TEH-19 93,69 a 20,83 a 114,52 a 81,96 b 4,94 b 15,53 a 3,00 b 3,67 a

TEH-20 93,96 a 22,26 a 116,22 a 81,62 b 4,47 b 14,11 b 3,67 a 3,67 a

TEH-21 108,70 a 10,43 b 119,13 a 91,49 a 4,37 b 15,95 a 4,00 a 3,00 a

TEH-22 109,04 a 13,64 b 122,68 a 89,70 a 4,72 b 17,26 a 3,67 a 3,67 a

TEH-23 86,85 a 6,88 b 93,73 b 92,90 a 5,28 a 15,39 a 3,33 a 3,33 a

TEH-24 81,78 b 15,51 a 97,28 b 84,32 b 4,88 b 13,39 b 3,33 a 3,67 a

TEH-25 103,29 a 8,75 b 112,04 a 92,03 a 3,98 b 13,80 b 3,33 a 3,00 a

TEH-26 107,50 a 6,08 b 113,58 a 94,56 a 4,66 b 16,80 a 4,00 a 3,33 a

RPT 1095 67,66 b 10,37 b 78,03 b 86,76 b 4,88 b 11,09 b 3,33 a 3,33 a

Hypeel 108 58,56 b 6,59 b 65,15 b 90,00 a 5,99 a 11,79 b 3,00 b 3,00 a

CV % 15,29 36,98 17,78 5,20 10,00 14,95 17,26 14,97

CVgenético % 10,19 24,07 8,05 3,07 7,90 9,29 11,53 10,19

ns não significativo; * significativo a 5%; ** significativo a 1%.
1/Cor do fruto: Notas de 1-5 onde 1=fruto descolorido; 5=fruto vermelho intenso
2/Firmeza do fruto: Notas de 1-5 onde 1=fruto muito mole; 5=fruto muito firme

Tabela 2. Médias dos grupos de híbridos experimentais e comerciais (testemunhas), valores de F da análise de variância do experimento e
dos contrastes entre as médias destes dois grupos. Cristalina (GO), Coopercentro, 2001.

Variáveis1/
Média Valores de F

Híbridos Testemunhas Híbridos (H) Testemunhas (T) Contraste H x T

Frutos maduros (t/ha) 90,50 63,12 2,39** 0,68 ns 22,78**

Frutos verdes (t/ha) 14,49 8,48 1,84* 0,49 ns 4,62*

Produção total (t/ha) 104,98 71,59 1,64ns 0,75 ns 18,67**

Uniformidade maturação (%) 86,68 88,38 2,52** 0,77 ns 0,79 ns

°Brix 4,71 5,44 2,83** 8,14** 12,93**

Rendimento de pasta (t/ha) 14,24 11,24 2,19** 0,16 ns 9,48**

Cor do fruto1/ 3,29 3,17 2,79** 0,69 ns 0,59 ns

Firmeza do fruto2/ 3,31 3,17 2,05* 0,51 ns 0,34 ns
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destas três variáveis. Os híbridos mais
produtivos apresentaram menor
percentual de frutos imaturos, o que
pode ser confirmado pela correlação
negativa entre FV e PT (-0,24). Em par-
te, a correlação de -0,40 entre FV e FM
também explica a elevada correla-
ção genotípica inversa entre FV e
UM (-0,95). A uniformidade de
maturação (UM) foi inversamente rela-
cionada com °B (-0,59) e FF (-0,61). Em
termos práticos, isto significa que
genótipos mais precoces tendem a ter
frutos mais moles e com teores de sóli-
dos solúveis mais baixos, observando-
se uma correlação genotípica positiva

entre °B e FF (0,31). Por outro lado, a
variável °B foi negativamente
correlacionada com PT (-0.33). Os va-
lores de correlação genotípica entre o
caráter CF e as características FM
(0,65), PT (0,68) e FF (0,56) foram bas-
tante interessantes nos aspectos agro-
industriais. Observou-se considerável
correlação direta de FF com FV (0,68)
e inversa com UM (-0,61) indicando que
quanto maior a produção de frutos ma-
duros (FM) menos firmes serão os fru-
tos produzidos. Entretanto, não foi ob-
servada correlação entre FM e FF
(-0,09) (Tabela 3), indicando os efeitos
de seleção das linhagens para a presen-

ça simultânea de frutos firmes quando
maduros.

Os índices de seleção mostraram que
os híbridos: ‘TEH-01’, ‘TEH-03’,
‘TEH-14’, ‘TEH-21’, ‘TEH-22’, ‘TEH-
23’, ‘TEH-25’ e ‘TEH-26’, apresenta-
ram os melhores desempenhos no ex-
perimento, sendo selecionados simulta-
neamente pelos três índices. Adicional-
mente, o índice Clássico permitiu sele-
cionar ‘TEH-06’ e ‘TEH-10’, o
Multiplicativo ‘TEH-09’ e ‘TEH-19’ e
o Genótipo-Ideótipo ‘TEH-10’ e ‘TEH-
18’ (Tabela 4).

As linhagens ‘CNPH 1278’, ‘CNPH
1299’, ‘CNPH 1306’ e ‘CNPH 1346’ se
destacaram como as que mais figuram
como parentais dentre os híbridos sele-
cionados. Contrastes ortogonais entre o
grupo de híbridos experimentais prove-
nientes de uma destas linhagens e o gru-
po formado pelos demais híbridos mos-
traram que os híbridos derivados da li-
nhagem ‘CNPH 1278’ foram inferiores
aos demais em relação a FV, UM, °B e
RP. O grupo de híbridos oriundos da li-
nha ‘CNPH 1306’ foi superiores aos
demais em relação ao °B, e inferior
quanto a FM e PT. Os híbridos forma-
dos a partir da linhagem ‘CNPH 1346’
foram superiores aos demais no que diz
respeito a °B e RP. A linhagem ‘CNPH
1299’ apresentou o melhor desempenho,
sendo que o grupo formado por seus
híbridos foi superior aos demais nas ca-
racterísticas FM, FV, UM, RP e FF (Ta-
bela 5).

As análises dos contrastes
ortogonais entre os híbridos comerciais
e o grupo formado por todos os híbri-
dos experimentais mostraram que ape-
sar deles terem apresentado menores

ns não significativo; * significante a 5%; ** significante a 1%.
1/FM = frutos maduros, FV = frutos verdes, PT = produção total, UM = uniformidade de
maturação, ºB = brix, RP = rendimento de pasta, FF = firmeza do fruto e CF = cor do fruto.

Tabela 3. Correlações genotípicas entre caracteres agronômicos e industriais avaliados e
suas respectivas significâncias pelo Teste t de Student. Cristalina, Coopercentro, 2001.

FV1/ PT UM °B RP CF FF

-0,40** 0,93** 0,70* -0,48** 0,74** 0,65* -0,09 ns FM

-0,24* -0,95** 0,47* -0,10 ns -0,07 ns 0,68* FV

0,38* -0,33* 0,76** 0,68* 0,19 ns PT

-0,59* 0,34 ns 0,23 ns -0,61* UM

0,25 ns -0,27* 0,31* °B

0,40 ns 0,07 ns RP

0,56* CF

1/ Híbridos selecionados simultaneamente pelos três índices estão em itálico.

Tabela 4. Híbridos de melhor desempenho no experimento, de acordo com três diferentes
índices de seleção de genótipos. Cristalina, Coopercentro, 2001.

Índice de seleção Híbridos selecionados1/

Clássico
TEH-01, TEH-03, TEH-14, TEH-21, TEH-22, TEH-23, TEH-25,
TEH-26, TEH-06 e TEH-10

Multiplicativo
TEH-01, TEH-03, TEH-14, TEH-21, TEH-22, TEH-23, TEH-25,
TEH-26, TEH-09 e TEH-19

Genótipo-Ideotipo
TEH-01, TEH-03, TEH-14, TEH-21, TEH-22, TEH-23, TEH-25,
TEH-26, TEH-10 e TEH-18

Tabela 5. Valores dos contrastes ortogonais (teste F) entre o grupo de híbridos experimentais de um determinado genitor e o grupo dos demais
híbridos do ensaio e entre cada híbrido comercial com o grupo formado pelos híbridos experimentais. Cristalina, Coopercentro, 2001

ns não significativo; * significante a 5%; ** significante a 1%.
1/FM = frutos maduros, FV = frutos verdes, PT = produção total, UM = uniformidade de maturação, ºB = brix, RP = rendimento de pasta, FF
= firmeza do fruto e CF = cor do fruto.

Genótipo avaliado FM1/ FV PT UM °B RP FF CF

CNPH 1278 6,38 ns 3,78 * 10,16 ns -2,37 * -0,57 ** -19,33 * 0,07 ns 0,11ns

CNPH 1299 10,87 * -5,48 ** 5,38 ns 5,46 ** 0,05 ns 57,14 ** 0,54 ** 0,12 ns

CNPH 1306 -6,19 * -0,02 ns -6,20 * -0,83 ns 0,20 * -12,35 ns -0,25 * -0,08 ns

CNPH 1346 2,55 ns 2,05 ns 4,60 ns -1,33 ns 0,29 ** 41,99 * 0,07 ns 0,05 ns

RTP 1095 -22,83 ** -4,13 ns -26,96 * 0,09 ns 0,17 ns -3,15 * 0,04 ns 0,03 ns

Hypeel 108 -31,93 ** -7,91* -39,84 ** 3,32 ns 1,28 ** -2,45 ns -0,29 ns -0,31ns
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valores na variável FV, foram muito
insatisfatórios quanto às características
FM e PT, principalmente o híbrido co-
mercial ‘Hypeel 108’ (Tabela 1 e 5). Para
o ‘RTP 1095’, este desempenho foi pior
devido ao fato de apresentar também
valores baixos de RP. Por outro lado,
‘Hypeel 108’ apresentou a maior média
de °B de todo o experimento (Tabela 1).

Deste modo, o grupo dos híbridos ob-
tidos a partir das linhagens ‘CNPH 1299’
e ‘CNPH 1346’ foram os que apresenta-
ram melhor desempenho para um maior
número de características de interesse ava-
liadas no experimento. Desta forma, seria
interessante avaliar um híbrido específi-
co do cruzamento entre estas duas linha-
gens cujos contrastes indicam uma com-
binação bastante promissora. Conclui-se
que este conjunto de híbridos experimen-
tais, oriundos do programa de melhora-
mento da Embrapa Hortaliças, apresenta
genótipos promissores para cultivo nas
condições de cerrado. Além disso, as in-

formações obtidas por meio da avaliação
deste conjunto de híbridos serão ferramen-
tas importante na seleção de novos
genótipos superiores.
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Tomatoes are usually consumed at
their maximum organoleptic quality

which takes place when they reach the
full red color stage but before excessive
softening. This means that color in
tomato is the most important external
characteristic to assess ripeness and
postharvest life and is a major factor in
the consumer’s purchase decision. Red
color is the result of chlorophyll
degradation as well as synthesis of
lycopene and other carotenoids, as
chloroplasts are converted into

LÓPEZ CAMELO, A.F.; GÓMEZ, P.A. Comparison of color indexes for tomato ripening. Horticultura Brasileira, Brasília, v.22, n.3, p.534-537, jul-set 2004.

Comparison of color indexes for tomato ripening
Andrés F. López Camelo; Perla A. Gómez
INTA E.E.A Balcarce, c.c. 276, 7600 Balcarce, Argentina; E-mail: lopezca@balcarce.inta.gov.ar

chromoplasts (Fraser et al., 1994).
Based on the external color, the USDA
establishes six ripening stages reflecting
human ability to differentiate ripeness:
green, 100% green; breaker, a
noticeable break in color with lesser than
10% of other than green color; turning,
between 10 and 30% of surface, in the
aggregate, of red(ish) color; pink,
between 30 and 60% of red(ish) color;
light red, between 60 and 90% and red,
more than 90% red (The California
Tomato Board, 1975). Some European

countries have established 10 or even
more different color stages, but an
average consumer has trouble in finding
differences between them.

Human identification of colors is
quite complex where sensations like
brightness, intensity, lightness, vividness
and others modify the perception of the
primary colors (red, blue, yellow) and
their combinations (orange, green,
purple, etc.), meaning that in many cases
color definition is a matter of subjective
interpretation. Although some color

ABSTRACT
Color in tomato is the most important external characteristic to

assess ripeness and postharvest life, and is a major factor in the
consumer’s purchase decision. Degree of ripening is usually
estimated by color charts. Colorimeters, on the other hand, express
colors in numerical terms along the L*, a* and b* axes (from white
to black, green to red and blue to yellow, respectively) within the
CIELAB color sphere which are usually mathematically combined
to calculate the color indexes. Color indexes and their relationship
to the visual color classification of tomato fruits vine ripened were
compared. L*, a* and b* data (175 observations from eleven
cultivars) from visually classified fruits at harvest in six ripening
stages according to the USDA were used to calculate hue, chroma,
color index, color difference with pure red, a*/b* and (a*/b*)2.
ANOVA analysis were performed and means compared by Duncan’s
MRT. Color changes throughout tomato ripening were the result of
significant changes in the values of L*, a* and b*. Under the
conditions of this study, hue, color index, color difference and a*/b*
expressed essentially the same, and the color categories were
significantly different in terms of human perception, with hue
showing higher range of values. Chroma was not a good parameter
to express tomato ripeness, but could be used as a good indicator of
consumer acceptance when tomatoes are fully ripened. The (a*/b*)2

relationship had the same limitations as chroma. For vine ripened
fruits, hue, color index, color difference and a*/b* could be used as
objective ripening indexes. It would be interesting to find out what
the best index would be if ripening took place under inadequate
conditions of temperature and ilumination.

Keywords: Lycopersicon esculentum, postharvest, ripeness, color
changes.

RESUMO
Comparação dos índices de cor para maturação do tomate

A cor do tomate é a característica externa mais importante que
permite determinar a maturação e estimar a vida pós-colheita, sendo
por sua vez um fator importante na decisão de compra por parte do
consumidor. O grau de maturação geralmente é determinado usando
cartas de cores. Sem dúvida, com o emprego de colorímetros, pode-
se expressar o grau de maturação em termos de valores nos eixos
L*, a* e b* (de branco a preto, verde a vermelho e de azul a amarelo,
respectivamente) dentro da esfera de cor CIELAB, que matematica-
mente combinados, permitem calcular os diferentes índices de cor.
O objetivo desse trabalho foi comparar, entre si, os distintos índices
de cor e estudar a relação dos mesmos com a classificação visual
por cor, para frutos de tomate amadurecidos na planta. Valores de
L*, a* e b* (175 observações provenientes de onze cultivares) cor-
respondentes a frutos que haviam sido previamente classificados em
seis estádios de maturação de acordo com a escala USDA, foram
empregados para calcular os valores de hue, chroma, índice de cor,
diferença de cor com o vermelho puro, relação a*/b* e (a*/b*)2. Os
dados foram analisados utilizando-se ANOVA e as médias foram
discriminadas pelo teste de Duncan (5%). A variação de cor durante
a maturação provocou variações significativas em L*, a* e b*. Nas
condições do presente trabalho, índice de cor, diferença de cor e
relação a*/b* tiveram, essencialmente, a mesma expressão, com as
categorias de cor significativamente diferentes em termos da per-
cepção humana, entretanto, o valor de hue mostrou uma variação
mais ampla de valores. O chroma não foi um bom parâmetro para
expressar os diferentes estádios de maturação, entretanto, seria um
bom indicador de aceitação por parte dos consumidores quando os
frutos se encontrassem totalmente maduros. A relação (a*/b*)2 apre-
sentou as mesmas limitações que o chroma. Os valores de hue, índi-
ce de cor, diferença de cor e relaç!ao a*/b* podem ser utilizados
indistintamente como índices quando os frutos amadurecem na plan-
ta. Sem dúvida, seria interessante determinar-se qual é o melhor ín-
dice quando a maturação ocorre sob condições inadequadas de tem-
peratura e iluminação.

Palavras-chave: Lycopersicon esculentum, pós-colheita, maturação,
mudanças de cor.

(Recebido para publicação em 24 de junho de 2003 e aceito em 25 de março de 2004)
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charts were available by the end of the
18th century, the introduction of the
NORM color system in 1931 by the CIE
(Commission Internationale de
l’Eclairage) made it possible to express
color in exact quantitative and numerical
terms. An improvement of this system
was developed in 1976 (CIELAB color
space system), which defines color
better related to human perception and
where all conceivable colors can be
located within the color sphere defined
by three perpendicular axes, L* (from
white to black), a* (green to red) and b*
(blue to yellow) (Figure 1) (Heilderberg
CPS, 1999)

The USDA color classification is
widely used for tomato fruits. However,
when more precise color description is
needed, colorimeters are used measuring
L*, a* and b* values. Shewfelt (1993)
stated that humans and colorimeters
measure color in a different way:
humans see colors in terms of lightness,
hue and chroma1 by integrating complex
perceptions. Hue differences are much
more easily detected than variations in
chroma or lightness. Instruments, on the
other hand, are capable of seeing pure
values of any L*, a* and b* in the
absence of the others.

A given color is fully defined when
the achromatic component L* (relative
darkness or lightness) is measured in
addition to the chromatic descriptors (a*
and b* values) (Pérez-Alvarez et al.,
1999; Heildelberg CPS, 1999). However,
most of the tomato literature mainly
express color changes in terms of
different mathematical combinations of
b* and a* on the chromatic equatorial
plane. Some researchers, for example,
have only used a* values (Goodenough
et al., 1982; Cantwell, 1998), while many
others (Babbitt et al., 1973; Gormley &
Egan, 1978, Yang & Chinnan, 1987;
McDonald et al., 1999) have used the a*/
b* relationship. This ratio has been also
utilized to develop mathematical models
in order to express color changes at
different or constant temperatures
(Thorne & Segurajauregui Alvarez, 1982;

Tijskens & Evelo, 1994). D’Souza et al.
(1992) found a better correlation for
lycopene content with (a*/b*)2 than any
other chromatic index. Hue angle [tan-1

(b*/a*)] is another parameter that has
been widely used to express tomato color
changes (Shewfelt et al., 1987; Thai et
al., 1990; Choi et al., 1995).

Very few attempts have been made to
incorporate L* into color models. Shewfelt
et al. (1987) used projected lines on the
a*b* plane in three-dimensional plots,
while Thai et al. (1990) proposed the hue,
chroma and L* submodels. Yeatman et al.
(1960) developed a raw tomato juice color
index later found applicable to whole
tomato fruit (Hobson et al., 1983; Dodds
et al., 1991) and adapted to the CIEL*a*b*
system by López Camelo et al. (1995) and
López Camelo & Gómez (1998).
Mathematically, the CIEL*a*b* space
could be considered as an euclidean space,
where the distance between two points is
calculated as the square root of the sum of
the squared differences between
components (Pérez-Alvarez et al., 1999).
If one point is a reference color, i.e. true
red or green in the equatorial plane
(coordinates: L*=50, a*=+60, b*=0;
L*=50, a*=-60, b*=0, respectively), the
euclidean distance from any color locus
related to the true color could be
calculated. The advantage of this method
is that all color parameters are included
and fully independent from each other.
This color difference was used by Yang et
al. (1990) in tomato and by Reyes et al.
(1995) who developed a “whiteness
index” to express the amount of whitening
of minimally processed carrots. In this
case, coordinates of pure white (L*=100,
a*=0, b*=0) were used.

Which is the best color index to
express color changes in tomato is a
question that remains to be answered,
defining as best that which is closer to
human perception, taking into account
that the average consumer has trouble
to differentiate more than six ripening
stages. Then, the objective of this
research was to compare all color
indexes used in the literature in

relationship to the visual color
classification based in the USDA
system.

MATERIAL AND METHODS

This study analyzed colorimeter
readings (175 observations from eleven
cultivars) collected in five years where
tomatoes were classified at harvest
according to color requirements of the
USDA standards (six stages). L*, a* and
b* values were measured with a Minolta
chroma meter (CR-300 with an 8-mm
aperture) and each record was an average
of four measurements on every tomato
fruit (one at the distal area and three in
the equatorial zone). Colorimeter was
calibrated against a standard white tile
(L*= 96.82; a*= -0.02; b*= 2.04,
illuminant condition C, 6774 K).

The different color indexes were
calculated according to the following
equations: hue: tan -1 (b*/a*)2; chroma:
(a*2 + b*2)0.5; color index: 2000 x a*/L*
x (a*2+b*2)0.5 (López Camelo et al.,
1995), color difference with true red
(DE): [(L*-50)2 + (a*-60)2 +b*2] 0.5, a*/
b* and (a*/b*)2. Data were plotted and
ANOVA analysis was performed.
Means were compared by multiple range
tests (Duncan, 5%).

RESULTS AND DISCUSSION

The a* component showed the most
obvious change, following a typical
sigmoid trend (Figure 2). No major
changes were observed when fruits were
still predominately green (mature green
to breaker) or red (light red to red), but
there was a sharp increase between
stages 2 and 5 (breaker to light red) with
a* changing from negative (green color)
to positive (red color) values, as a
consequence of both, chlorophyll
degradation and lycopene synthesis. L*
values did not change until the turning
stage, indicating that there was not
change in lightness when the green color
was still predominant. When red color
pigments started to be synthesized, a
decreasing L* value indicated the

Comparison of color indexes for tomato ripening

1 Hue or true color is the angle between the color vector and the a+ axis, chroma (purity or saturation) is the distance between the color locus and the mid-point.
Both on the equatorial plane (a* - b*) of the color sphere.
By definition chroma=0 for white and black colors.
2 When a* < 0, H°= 180+ tan -1 (b*/a*)
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darkening of the red color (from pink to
full red). As some researchers showed
previously (López Camelo et al., 1995;
López Camelo & Gómez, 1998; Arias
et al., 2000), b* values changed very
little during ripening and, although not
significant, values were higher at the
pink-light red stage. This may be related
to the fact that ζ-carotenes (pale-yellow
color) reach their highest concentration
before full ripening, where lycopene
(red color) and β-carotene (orange color)
achieve their peaks (Fraser et al., 1994;
Choi et al., 1995).

Analysis of calculated ripening
indexes indicated that hue, color index,
color difference and a*/b* were essentially
expressing the same (Table 1). In all these
cases, differences between visual ripening
stages were significant, showing hue a
higher range of values and, like color
difference, a negative trend. Color index
and a*/b* increased with higher
percentage of red color. Our data indicated
that those mathematical relationships
among color parameters may be
applicable at least for fruits ripening on

the vine, where changes along the green-
red axis (a*) are so big that mask any other
change in the other two parameters.

Chroma did not change in the earlier
ripening stages for a later increase as the
tomatoes changed from pink to light red
to finally decline at the red stage (Table
1). Although a chroma submodel has been
proposed (Thai et al., 1990), it is not a good
indicator of tomato ripening because it
essentially is an expression of the purity
or saturation of a single color (different
colors may have the same chroma values).
In the case of tomato ripening, different
colors are present simultaneously since
chlorophyll is degraded from green to
colorless compounds at the same time that
carotenoids are synthesized from colorless
precursor (phytoene) to ξ-carotene (pale-
yellow), lycopene (red), β-carotene
(orange) and xanthophylls and
hydroxylated carotenoids (yellow)
(Giuliano et al., 1993), in a kind of parallel
biosynthetic pathway (Horton & Stark,
1969). Additionally, as chroma is
calculated by squaring a* and b* values it
makes positive the negative a* values
(green color) masking its influence. Lastly,
the lower values tend to be those where
a* readings are close to 0 (turning stage,
Figure 2). Because chroma reflects color
purity or saturation, it could be a good
indicator of consumer acceptance when
tomatoes are completely ripe. Calculations
based on a* and b* values obtained from
a comparison of consumer preference
between orange and different intensity of
red cultivars (Gorini & Testoni, 1990),
indicated that chroma is more related to
consumer acceptance than hue, indicating
their preference for more red cultivars.
Finally, due to the fact that squaring makes
positive the negative values, the
mathematical relationship (a*/b*)2 also
failed to detect differences between the
turning and pink color stages (Table 1).

In postharvest studies, however,
constant or abnormal light and
temperature conditions may influence
L*, a* and b* values and the ripening
index to be used should be carefully
selected. Although Horton & Stark
(1969) did not find differences in
carotenoid synthesis between light
exposed and shaded fruits, Shewfelt et
al. (1987) indicated that the screening
out of light inhibited β-carotene

A. F. Lópes Camelo & P. A. Gómez

Figure 1. The CIELAB color space system. Balcarce, Argentina. INTA E.E.A. Balcarce, 2001.

Figure 2. L*, a* and b* mean values at different ripening stages of tomato fruits.
(Values with the same letter within each color parameter are not different, Duncan, 5%).
Balcarce, Argentina. INTA E.E.A. Balcarce, 2001.
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synthesis. In the same way, Thomas &
Jen (1975) found that exposure to light
could lead to increased accumulation of
β-carotene.

Color development in tomatoes is
temperature sensitive with better plastid
conversion occurring above 12°C and
below 30°C (Thai et al., 1990). Tijskens
& Evelo (1994) demonstrated that b*
suffered big changes if tomatoes were
ripened at high temperatures (over
30°C) and yellowing took place due to
the inhibition of lycopene synthesis and
the accumulation of yellow/orange
carotenoids. On the other hand, at low
temperatures (below 12°C), chlorophyll
is not degraded and lycopene
accumulation does not take place. This
may indicate that under other than
normal ripening conditions, changes in
the b* values may compensate or
exaggerate a* magnitudes, depending on
their mathematical relationship, leading
to misleading results. This indicates that
under abnormal ripening conditions, b*
and L* changes may be important and
the ripening index to be used should be
carefully selected.

Color changes during tomato
ripening were the result of changes in
the values of L*, a* and b*, although
the more important ones were along the
a* axis, related to chlorophyll
degradation and lycopene synthesis.
Accurate color identification among the
six ripening stages based on USDA
visual classification should include the
three parameters. In vine ripening
conditions hue, color index, color
difference and a*/b* relationships could
be used as objective ripening indexes
giving a realistic estimation of consumer
perception, being a*/b* sufficient for
practical purposes. The best index
should be established, however, when
fruits are ripened under limiting
temperature or illumination conditions.
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Table 1. Ripening indexes values for tomato fruits harvested at different color stages. Balcarce,
Argentina. INTA E.E.A. Balcarce, 2001.

1/Values with the same letter within the same column are not significantly different (Duncan, 5%).

Visual
Color

Chroma Hue
Color
index

Color
difference

a*/b* (a* /b*)²

M. Green 29.3, a1/ 113.3, a -14.6, a 76.7, a -0.43, a 0.19, a

Breaker 29.8, a 109.1, b -11.9, b 75.4, b -0.35, b 0.12, b

Turning 28.9, a 93.2, c -2.0, c 68.2, c -0.06, c 0.02, c

Pink 31.0, a 78.1, d 7.8, d 61.6, d 0.21, d 0.05, c

Light Red 33.7, b 64.9, e 17.1, e 54.7, e 0.48, e 0.26, d

Red 29.9, ab 59.3, f 21.8, f 51.7, f 0.59, f 0.36, e
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O míldio, causado pelo oomyceto
Peronospora destructor (Berk.)

Casp. constitui-se em uma das princi-
pais doenças da cultura da cebola no Sul
do Brasil, com altos riscos de perdas
tanto na fase de canteiro como na la-
voura, em pós-transplante (Boff, 1996).
A ocorrência do míldio é correlacionada
com condições climáticas de tempera-
turas amenas e alta umidade relativa do
ar. Entretanto, relatos freqüentes por téc-
nicos e agricultores na região do Alto
Vale do Itajaí apontam para uma possí-
vel influência das condições de fertili-
dade dos solos, principalmente pelo ex-
cesso de adubações com NPK (dados
não publicados).

O tipo de fertilização influencia a
ocorrência de pragas e doenças em vá-

GONÇALVES, P.A.S.; SOUSA e SILVA, C.R.; BOFF, P. Incidência do míldio em cebola sob adubação mineral e orgânica. Horticultura Brasileira, Brasília,
v.22, n.3, p.538-542, jul-set 2004.
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rias plantas cultivadas (Patriquin et al.,
1993; Zambolim e Ventura, 1993). Os
nutrientes minerais podem aumentar ou
diminuir a resistência das plantas aos
patógenos, mas generalizar o efeito é
impossível (Zambolim e Ventura, 1993).
O efeito positivo do excesso de aduba-
ção (principalmente nitrogenada) sobre
doenças em olerícolas é relatado por al-
guns autores. O nitrogênio em níveis
altos resulta na produção de tecido jo-
vem e suculento, pode também prolon-
gar o estádio vegetativo e/ou retardar a
maturidade da planta e favorecer a inci-
dência de patógenos (Zambolim e Ven-
tura, 1993). A incidência de antracnose,
Colletotrichum spp., foi correlacionada
positivamente com aumento das doses
de N em frutos de pimenta, Capsicum

spp. e de P nas folhas e frutos (Vos e
Frinking,1997).

O uso de compostos orgânicos é prá-
tica viável para o manejo de patógenos
(Pereira et al., 1996a). Além do efeito
benéfico sobre as características físico-
químicas do solo, os compostos orgâni-
cos atuam sobre as populações de
patógenos e antagonistas e contribuem
para induzir supressividade ao solo
(Hoitink e Bohem, 1991 citados por
Pereira et al., 1996a). O uso de com-
posto orgânico de restos culturais de
milho, feijão, arroz, café, capim associa-
dos com esterco animal reduziu o nú-
mero de pústulas de ferrugem, Puccinia
allii Rudolph, em alho, comparado à
adubação mineral com a fórmula N-P-
K (4-14-8) + B + Zn + Mg (Pereira et

RESUMO
Analisou-se a relação entre adubação mineral e orgânica sobre a

incidência de míldio (Peronospora destructor) em cebola (Allium
cepa). O trabalho constituiu-se de dois experimentos localizados em
Ituporanga, conduzidos entre agosto e dezembro de 1998. O experi-
mento 1, com fontes orgânicas, constou dos tratamentos: esterco de
suínos, esterco de aves, composto, esterco de peru e húmus, na do-
sagem de 75 kg/ha de N; esterco de suínos, na dosagem de 37,5 kg/
ha de N; adubação mineral, 30-120-60 kg/ha de N-P
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O; 60-
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combinações, 7,9+0,1, 15,7+0,2 e 47,2+0,6 t/ha, respectivamente;
testemunha sem adubação. Não houve diferença entre as fontes mi-
neral e orgânica sobre a incidência de míldio. A relação entre nutrien-
tes e doença foi variável entre datas de amostragem e distinta para
fontes minerais e orgânicas.

Palavras-chave: Allium cepa, Peronospora destructor, nutriente,
agricultura orgânica, agroecologia.

ABSTRACT
Incidence of downy mildew in onion growing under mineral

and organic fertilization

The incidence of downy mildew, Peronospora destructor Berk.
Casp., in onion growing in chemical and organic fertilized plots was
evaluated in Ituporanga, Santa Catarina State, Brazil. Two
experiments were carried out between August to December 1998.
The treatments in the first experiment with organic sources were:
75.0 kg/ha of N (swine manure; poultry manure; compost; turkey
manure; humus); 37.5 kg/ha of N (swine manure half dose); control
(NPK, 30-120-60 kg/ha of N-P
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O) and double rate of NPK
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O); and unfertilized control. In

mineral fertilization experiment, the mineral levels were 1 and 3
times the recommended rates based on soil analysis: 30-120-60 kg/
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and

unfertilized check. Downy mildew incidence was similar between
treatments with fertilizer and no fertilizer check. Mineral fertilization
did not increase downy mildew incidence compared to the organic
treatments. The relationship between nutrient and disease varied
according to sampling date and differed for mineral and organic
sources.

Keywords: Allium cepa, Peronospora destructor, nutrient, organic
agriculture, agroecology.

(Recebido para publicação em 2 de novembro de 2003 e aceito em 30 de maio de 2004)



539Hortic. bras., v. 22, n. 3, jul.-set. 2004

al., 1987). O uso de composto de lixo
urbano na adubação de pepino não redu-
ziu a incidência de fusariose, Fusarium
oxysporum f. sp. cucumerinum, mas fa-
voreceu a germinação e o desenvolvi-
mento das plantas (Melloni et al., 1995).
Pereira et al. (1996b) observaram que os
compostos de lixo urbano, de casca de
café e vermicomposto, reduziram a se-
veridade e o progresso de mancha zonada
(Leandria mormodicae) do pepino. Es-
tes autores sugeriram que o mecanismo
de controle foi a indução de resistência.
Boff et al. (2000) observaram menor in-
cidência da queima-acinzentada (Botrytis
squamosa) da cebola em canteiros adu-
bados por composto de descarte de ce-
bola, esterco de suíno e capim elefante
em comparação com adubos mineral e
organo-mineral. Para que ocorra o efeito
benéfico do composto orgânico na su-
pressão de patógenos é necessário que o
composto esteja estabilizado, ou seja com
relação C:N entre 14:1 a 20:1 (Hoitink e
Bohem, 1991, citados por Pereira et al.,
1996a) e a umidade deve estar acima de
40% (v/v), sendo o ideal 65% (v/v) (Pe-
reira et al., 1996a).

A influência de P e K e da fórmula
NPK é citada por alguns autores sobre
a incidência de patógenos. Gupta e
Singh (1995) observaram que aplicação
de potássio, isoladamente, aumentou a
incidência de míldio, Sclerospora
graminicola (Sacc.) Schrot., em
milheto, em comparação com aplicação
de NPK. Os autores atribuíram este efei-
to ao excesso de potássio, pois este nu-
triente já estava em nível suficiente no
solo. Reuveni et al. (1993) observaram
redução da severidade do oídio
(Uncinula necator (Schw.) Burr) em
videira e aumento na  produtividade e
no número de cachos com altos níveis
de NPK via fertirrigação. Os autores
atribuíram o efeito principalmente ao
fósforo, o qual teria incrementado nível
de resistência ao patógeno. Develash e
Sugha (1997) observaram que a severi-
dade de míldio da cebola correlacionou-
se com incremento do nível de fósforo
e de nitrogênio; enquanto o aumento dos
níveis de potássio retardou o desenvol-
vimento da doença.

O estado de Santa Catarina tem na
agricultura familiar a sua estrutura
fundiária básica. A Epagri (Empresa de

Pesquisa Agropecuária e Extensão Ru-
ral de Santa Catarina) tem fomentado o
desenvolvimento de sistemas de produ-
ção em base ecológica para que a agri-
cultura familiar catarinense possa desen-
volver-se de modo sustentável. A gera-
ção de informação com base científica
que contribua para este processo é de-
manda crescente, como por exemplo a
importância dos diversos
oligoelementos na fisiologia da planta
e a sua influência na resistência a inse-
tos e patógenos.

O objetivo deste trabalho foi avaliar
o efeito das adubações mineral e orgâ-
nica na ocorrência de míldio na cultura
da cebola.

MATERIAL E MÉTODOS

Os experimentos foram conduzidos
na Estação Experimental de Ituporanga,
Epagri, em solo classificado como
Cambissolo Húmico distrófico álico. A
intensidade do míldio foi estudada no
experimento 1 sob a influência de adu-
bos orgânicos e no experimento 2 estu-
dou-se o efeito de adubos minerais. A
cultivar de cebola utilizada nos experi-
mentos foi a Crioula e o delineamento
experimental foi de blocos ao acaso com
quatro repetições. O tamanho de parce-
la foi de 2,8 m x 3,0 m, compreendendo
210 plantas de cebola transplantadas no
espaçamento de 40 cm, entre linhas, e
10 cm, entre plantas. As parcelas foram
distanciadas de 1 m, entre si, para efei-

to de isolamento. O preparo do solo para
o transplante foi realizado com auxílio
de microtrator, cujos implementos fo-
ram adaptados ao transplante direto, em
palhada. A palhada de cobertura do solo
foi de centeio, semeado no mês de maio.
O controle de invasoras foi realizado até
a primeira semana de novembro.

A incidência do míldio foi avaliada
pela contagem semanal do número de
folhas infectadas e do número total de
folhas em 1 metro linear por parcela,
escolhido ao acaso, expressando-se o
resultado em porcentagem de folhas
doentes. A análise do teor de nutrientes
nas folhas foi realizada em amostras de
cinco plantas por parcela no laboratório
da EE de Caçador, Epagri (SC).

Incidência de míldio em cebola
sob diferentes fontes de adubação or-
gânica

Foi conduzido de 28/08/98 (trans-
plante) a 16/12/98 (colheita), totalizando
um ciclo de 110 dias. Os tratamentos
foram 1) 15,7 t/ha de esterco de suínos;
2) 7,9 t/ha de esterco de suínos (metade
da dose recomendada pela análise de
solo); 3) 6,0 t/ha de esterco Barriga
Verde (aves); 4) 20,3 t/ha de compos-
to orgânico; 5) 6,4 t/ha de esterco de
peru; 6) 6,5 t/ha de húmus; 7) 0,6 t/ha
de NPK 5-20-10; 8) 1,2 t/ha de NPK 5-
20-10; 9) testemunha sem adubação. Os
tratamentos com fontes orgânicas for-
neceram o equivalente a 75 kg/ha de N,
exceto o tratamento 2, que correspondeu
à metade da dose. Os tratamentos 7 e 8

Incidência do míldio em cebola sob adubação mineral e orgânica

*MS = matéria seca do adubo em porcentagem. Os macronutrientes foram expressos em g/
kg de MS do adubo, e os micronutrientes em mg/kg (ppm) de MS do adubo.

Tabela 1. Níveis de nutrientes em diferentes fontes orgânicas de adubação. Ituporanga (SC)
Epagri, 1998.

Nutriente
Fonte de adubo orgânico

suíno
Barriga
Verdeâ

composto húmus perú

*MS 27,30 93,97 36,40 61,22 79,80

N 34,90 26,50 20,30 37,60 29,40

P 23,60 15,80 14,70 26,60 20,80

K 1,80 15,0 3,40 7,20 25,40

Ca 52,80 64,60 29,00 58,00 31,00

Mg 4,20 15,60 5,00 6,40 8,20

Fe 3822,00 10740,0 8686,0 6008,00 7230,0

Mn 368,00 636,00 318,00 634,00 574,00

Zn 650,00 298,00 244,00 990,00 468,00

Cu 596,00 108,00 232,00 734,00 112,00

B 31,00 53,00 34,00 42,00 58,00
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corresponderam ao fornecimento de
NPK uma e duas vezes, respectivamen-
te, ao recomendado para a cultura, de
acordo com a análise de solo. A deter-
minação da quantidade de adubo orgâ-
nico utilizado foi baseada na análise do
solo e na necessidade de nitrogênio para
a cultura, segundo as recomendações da
Comissão de Fertilidade do Solo RS e
SC (1994). A dosagem de esterco foi
calculada pela fórmula: quantidade de
esterco/ha = (100000 x N) / (MS x NMS
x 0,5), em que N é a quantidade de ni-
trogênio, em kg/ha, necessário para a
cultura da cebola; MS é o teor de maté-
ria seca do esterco em porcentagem;
NMS é a quantidade de nitrogênio por
kg de matéria seca do esterco; e 0,5 é o
índice de liberação de nitrogênio pelo
esterco, cerca de 50% no primeiro ano
de aplicação. A análise de nutrientes nos
adubos orgânicos foi realizada pelo la-
boratório da Estação Experimental de
Caçador (Tabela 1).

O composto orgânico foi provenien-
te de resíduos culturais de cebola, ester-
co de suínos, capim cameroon
(Pennisetum clandestinum Hochst. ex.
Chiov.), e o húmus do esterco de suí-
nos. Os adubos orgânicos foram distri-
buídos manualmente sobre a superfície
do solo, enquanto as fontes de aduba-
ção mineral foram incorporadas com
microtrator adaptado para plantio dire-
to. As datas de avaliação da incidência
do míldio foram 14/10 (47 dias após
transplante = DAT), 21/10 (54 DAT), 28/
10 (61 DAT), 04/11 (68 DAT), 11/11 (75
DAT), 19/11 (83 DAT), 25/11 (89 DAT)
e 02/12/1998 (96 DAT).

Incidência de míldio em cebola sob
diferentes fontes minerais de adubação

O experimento foi conduzido entre
01/09/98 (transplante) e 16/12/98 (co-
lheita), perfazendo um ciclo de 106 dias.
Consistiu de 12 tratamentos, sendo oito
níveis de nutrientes fornecidos por adu-
bação mineral, três referentes a dosagens
de esterco de suínos associado ao fosfato
natural e um tratamento sem adubação.
A quantidade de adubo nos tratamentos
com menores dosagens foi determina-
da considerando a análise do solo e em
consonância ao recomendado para a
cultura da cebola pela Comissão de Fer-
tilidade do Solo RS/SC (1994). Nos tra-
tamentos com maior dosagem, utilizou-
se três vezes o valor recomendado. Os
tratamentos foram 1) 30-120-60 kg/ha
de N-P

2
O

5
-K

2
O (0,6 t/ha de NPK 5-20-

10); 2) 90-360-180 kg/ha de N-P
2
O

5
-

K
2
O (1,8 t/ha de NPK 5-20-10); 3) 75

kg/ha de N (170,5 kg/ha de uréia); 4)
225 kg/ha de N (511,5 kg/ha de uréia);
5) 80 kg/ha de P
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(195,1 kg/ha de

superfosfato triplo); 6) 240 kg/ha de
P

2
O

5
 (585,3 kg/ha de superfosfato tri-

plo); 7) 60 kg/ha de K
2
O (103,4 kg/ha

de cloreto de potássio); 8) 180 kg/ha de
K

2
O (310,2 kg/ha de cloreto de potás-

sio); 9) 75 kg/ha de N + 80 kg/ha de
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5
 (15,7 t/ha de esterco de suínos +

0,2 t/ha de fosfato natural); 10) 225 kg/
ha de N + 240 kg/ha de P
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5
 (47,2 t/ha

de esterco de suínos + 0,6 t/ha de fosfato
natural); 11) 37,5 kg/ha de N + 40 kg/
ha de P

2
O

5 
(7,9 t/ha de esterco de suínos

+ 0,1 t/ha de fosfato natural); 12) teste-
munha sem adubação. O fosfato natural
utilizado foi GAFSA® com P

2
O

5 
total

de 28%, sendo 9% solúvel em ácido cí-
trico e o teor de Ca igual a 34%.

As datas de avaliação da incidência
de míldio com respectivos dias após
transplante (DAT), foram: 15/10 (44
DAT), 22/10 (51 DAT), 29/10 (58 DAT),
05/11 (65 DAT), 12/11 (72 DAT), 20/11
(80 DAT), 26/11 (86 DAT) e 03/12/1998
(93 DAT). As coletas para análise foliar
foram realizadas em: 15/10 (44 DAT),
12/11 (72 DAT) e 03/12/1998 (93 DAT).

Os valores de variáveis climáticas
durante a avaliação dos dois experimen-
tos foram similares: temperaturas míni-
ma de 15,2°C, média de 19,5°C e umi-
dade relativa de 78%. A insolação acu-
mulada foi de 240,6 e 241,7 h e a preci-
pitação acumulada foi de 125,1 e 138,9
mm, para os experimentos 1 e 2, res-
pectivamente.

Os dados de incidência de míldio
foram utilizados para calcular a área
abaixo da curva de progresso da doença
(AACPD), segundo Shaner e Finney
(1977). As médias foram comparadas
pelo teste de Tukey (P≤ 0,05). A análise
com regressão múltipla (“proceeding
stepwise do programa estatítico SAS
foi aplicada na estimativa da relação
entre a incidência de míldio e os níveis
foliares de nutrientes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A área abaixo da curva de progresso
de míldio não diferiu para tratamentos
com adubação em relação à testemunha
em ambos experimentos (Tabelas 2 e 3).
Estes resultados contrastam com

P. A. S. Gonçalves et al.

Médias seguidas da mesma letra na vertical não diferem entre si pelo teste de Tukey (P≤ 0,05).

Tabela 2. Porcentagem de folhas infectadas com míldio, Peronospora destructor, e valores médios da área abaixo da curva de progresso da
doença (AACPD) em cebola cultivar Crioula, sob adubações mineral e orgânica. Ituporanga (SC), Epagri,1998.

Tratamento
Doses de
nutrientes

(kg/ha)

Datas de avaliação
AACPD

14/10 21/10 28/10 04/11 11/11 19/11 25/11 02/12

N (esterco de suíno) 75,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 8,6 0,0 4,4 80,8 a

N (esterco de suíno) 37,5 0,0 0,9 1,2 0,7 1,6 7,3 0,0 5,8 102,4 a

N (esterco Barriga Verde, â aves) 75,0 0,0 0,0 0,9 0,0 5,0 16,4 0,0 9,8 192,9 a

N (composto orgânico) 75,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,6 5,3 0,0 9,1 76,0 a

N (esterco de perú) 75,0 0,0 0,5 0,9 0,6 1,5 10,9 0,0 13,0 147,4 a

N (húmus) 75,0 0,0 3,4 0,4 1,2 1,6 11,1 0,0 8,6 154,7 a

N P K (5-20-10) 30-120-60 0,5 0,0 0,0 0,4 0,3 8,4 0,0 7,5 91,8 a

N P K (5-20-10) 60-240-120 0,0 0,0 0,7 0,8 1,3 9,6 0,0 6,3 108,8 a

testemunha sem adubação 0,0 0,9 0,4 0,8 2,3 7,1 0,0 6,7 104,6 a

C.V.% 43,9
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Mcguire (1999), que observou menor
incidência de míldio em cebola sob adu-
bação orgânica comparado a mineral. A
constatação de Boff et al. (2000) do efei-
to supressivo de composto sobre a inci-
dência de queima acinzentada em can-
teiro de cebola também não foi obser-
vada para míldio. Provavelmente, pela
ocorrência de míldio ser normal no pós-
transplante, o que não permite colocar
altas dosagens de composto que pudes-
sem provocar tal efeito, o que é facilita-
do em canteiro pela menor área. Não foi
constatada tendência do incremento da
incidência de míldio por adição de adu-
bação com N, bem como a redução por
K, como observado por Huber (1991) e
Huber e Arny (1985) citados por Huber
(1994). Porém, como ressaltado por
Huber (1991) e Huber e Watson (1970)
citados por Huber (1994), isto ocorre
com o N na forma nítrica, que é pron-
tamente disponível nos tecidos foliares,
onde ocorre a infestação de parasitas
obrigatórios, enquanto que o N na for-
ma amoniacal é primariamente
metabolizado nas raízes. Este autor le-
vantou a possibilidade de que a forma
de N amoniacal embora promova cres-
cimento foliar favorece também a en-
trada de manganês, que atua no proces-
so de lignificação da planta e inibe a ati-
vidade de enzimas produzidas pelo fun-
go para decompor o tecido foliar. A ati-

vidade inibitória de Mn no tecido foliar
sobre a ocorrência de doenças fúngicas
em cebola como observado por Huber
(1994) não ocorreu, o que sugere haver
a necessidade de suplementação deste
nutriente via adubação para que isto
ocorra. O efeito de fontes orgânicas de
adubação como indutores de resistência
ao patógeno não foi significativo com-
parado a adubação mineral como obser-
vado por Melloni et al. (1995) e Raviv
et al. (1998). Provavelmente, os níveis
de nutrientes fornecidos pelas diferen-
tes fontes de adubação não foram capa-
zes de alterar o estado nutricional das
plantas e favorecer a incidência de
míldio. Adicionalmente, o sistema de
plantio direto adotado no experimento
pode ter proporcionado uma relação
solo-planta-patógeno similar entre dife-
rentes tratamentos.

A análise de regressão múltipla en-
tre nutrientes e incidência de míldio no
experimento com fontes orgânicas apre-
sentou as seguintes equações, com os
valores significativos (P ≤ 0,05): para
data 11/11 com nível de infestação
máximo de 5%, y = -2,56 + 9,10xP/Ca
(r2 = 7,77%); para data 02/12 com o mais
alto nível de infestação da doença (13%,
Tabela 2), y = -3,48 + 3,7xMg -0,86xFe/
Zn + 0,49xFe/Mn (r2 = 42,3%). A análi-
se de regressão múltipla para incidên-
cia de míldio e sua relação com nutrien-

tes no experimento com fontes minerais
apresentou as seguintes equações: no
início da infestação da doença não hou-
ve relação significativa (em 15/10, Ta-
bela 3); no maior nível de incidência da
doença na testemunha (em 12/11)
com valores significativos (P ≤ 0,05),
y = -36,16 - 0,16xMg/B + 0,26xP/Fe
(r2 = 16,35%); próxima à maturação fi-
siológica com nível de incidência de
míldio entre 5,6% a 22,6% (em 03/12),
y = -20,80 - 0,02xP/Cu (r2 = 8,97%).
Convém ressaltar que o tempo mais len-
to na disponibilidade de nutrientes para
fontes orgânicas de adubação em rela-
ção à mineral, associado ao histórico de
manejo da área experimental, também
orgânico, poderia ter favorecido a rela-
ção significativa entre nutriente e
patógeno apenas no final do ciclo da
cultura. Os valores de coeficientes de
determinação (r2) entre nutrientes e in-
cidência de míldio foram geralmente
baixos em ambos experimentos. Os ní-
veis obtidos pelo coeficiente de deter-
minação entre níveis foliares de nutrien-
tes e míldio embora significativos fo-
ram inferiores a 42,3%, o que indica que
não houve relação entre nutrição e doen-
ça. Portanto, a relação entre nutrientes
e míldio geralmente não foi linear. A re-
lação não linear entre nitrogênio e doen-
ça já havia sido constatada anteriormen-
te por Broscious et al. (1985).  A inci-

Incidência do míldio em cebola sob adubação mineral e orgânica

Médias seguidas da mesma letra na vertical não diferem entre si pelo teste de Tukey (P≤ 0,05).

Tabela 3. Porcentagem de folhas infectadas com míldio, Peronospora destructor, e valores médios da área abaixo da curva de progresso da
doença (AACPD), em cebola cultivar “Crioula”, sob adubações mineral e orgânica. Ituporanga (SC), Epagri,1998.

Tratamento
Doses de
nutrientes

(kg/ha)

Datas de avaliação
AACPD

15/10 22/10 29/10 05/11 12/11 20/11 26/11 03/12

NPK (5-20-10) 30-120-60 0,5 2,6 2,0 1,7 22,9 13,8 4,6 9,8 377,6 a

NPK (5-20-10) 90-360-180 0,5 5,3 6,9 5,0 36,3 10,5 11,6 10,0 578,0 a

N (uréia) 75,0 0,6 4,1 1,3 3,7 13,6 14,9 6,2 22,6 390,6 a

N (uréia) 225,0 0,0 3,0 3,0 2,0 21,4 17,1 4,2 17,3 422,6 a

P2 O5 (super triplo) 80,0 0,0 3,3 2,0 3,3 19,9 6,4 6,1 10,2 328,9 a

P2 O5 (super triplo) 240,0 1,4 0,9 0,9 0,9 14,7 6,8 8,3 21,4 310,3 a

K2 0 (cloreto de potássio) 60,0 1,1 2,3 3,7 3,6 27,2 13,0 15,1 18,6 528,6 a

K2 0 (cloreto de potássio) 180,0 0,9 2,3 1,5 2,2 14,2 10,1 8,6 20,4 348,9 a

N + P (esterco de suíno +
fosfato natural)

75,0 + 80,0 0,5 2,4 1,3 3,8 19,9 14,3 18,6 21,1 497,0 a

N + P (esterco de suíno +
fosfato natural)

225,0 + 240,0 1,6 2,6 2,7 3,4 30,1 10,9 15,0 5,6 485,0 a

N + P (esterco de suíno +
fosfato natural)

37,5 + 40,0 0,0 2,8 2,7 7,0 18,9 11,6 10,0 18,2 439,1 a

testemunha sem adubação 0,0 1,4 2,4 3,0 23,1 9,9 5,7 13,6 375,2 a

C.V. (%) 30,9
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dência de míldio não foi correlacionada
com o incremento de P e N de maneira
isolada, como observaram Develash e
Sugha (1997). Convém considerar, que
os níveis de nutrientes fornecidos não
causaram desequilíbrio nutricional su-
ficiente que pudesse interferir na inci-
dência do patógeno (Tabelas 2 e 3).
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O feijão-fava (Phaseolus lunatus L)
também conhecido por feijão-de-

lima, fava-de-lima, simplesmente fava,
é uma das alternativas de renda e ali-
mento para a população da região Nor-
deste do Brasil, que o consome sob a
forma de grãos maduros ou verdes. É
produzido por pequenos produtores que
utilizam principalmente cultivares de
crescimento indeterminado. O estado da
Paraíba, onde o feijão fava é cultivado
em quase todas as micro-regiões, desta-

OLIVEIRA, A.P.; ALVES, E.U.; ALVES, A.U.; DORNELAS, C.S.M.; SILVA, J.A.; PÔRTO, M.L.; ALVES, A.V. Produção de feijão-fava em função do uso
de doses de fósforo em um Neossolo Regolítico. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 22, n. 3, p. 543-546, jul-set 2004.
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ca-se como um dos maiores produtores
nacionais. Em algumas regiões tem se
constatado níveis baixos de produtivi-
dade, devido principalmente à falta de
um programa de pesquisas sobre nutri-
ção mineral.

A grande maioria dos solos brasilei-
ros é ácida de baixa fertilidade e eleva-
da capacidade de retenção de fósforo o
que leva à necessidade de aplicação de
elevadas doses de fosfatos, contribuin-
do para o aumento nos custos de produ-

ção, e reduzir os recursos naturais não
renováveis que originam esses insumos
(Moura et al., 2001). Para se obter alta
produtividade é necessário uma aduba-
ção fosfatada (Fageria, 1990), o que tem
ocasionado a intensificação da busca de
doses mais adequadas para as culturas e
que possibilitem maiores retornos eco-
nômicos.

As quantidades de fósforo retiradas
do solo pelas hortaliças são geralmente
baixas, principalmente quando compa-

RESUMO
O fósforo é um importante nutriente para as plantas e sua pre-

sença no solo promove o crescimento e eleva a produção das horta-
liças. O presente trabalho, realizado na Universidade Federal da
Paraíba, em Areia, em um NEOSSOLO REGOLÍTICO Psamítico
típico no período de dezembro/2001 a julho/2002, teve por objetivo
avaliar a resposta do feijão-fava, cultivar “Orelha de Vó”, a diferen-
tes doses de P

2
O

5
.
 
O delineamento experimental utilizado foi em

blocos casualizados com cinco tratamentos (0; 100; 200; 300; 400 e
500 kg ha-1 de P

2 
O

5
) e com quatro repetições. Cada parcela continha

40 plantas espaçadas em 1,0 m x 0,50 m. As produções máximas
estimadas de grãos verdes e secos (5,2 e 2,7 t ha-1), respectivamente,
ocorreram com 309 e 302 kg ha-1 de P

2
O

5
. As doses de P

2
O

5
 que

proporcionaram maiores retornos econômicos foram 291 kg ha-1 para
a produção de grãos verdes e 281 kg ha-1 para produção de grãos
secos, sendo as receitas previstas para a aplicação destas, corres-
pondentes às produtividades de 4,1 e 1,8 t ha-1, respectivamente. As
doses mais econômicas compreenderam mais de 80% daquelas res-
ponsáveis pelas produções máximas, constituindo um indicativo da
viabilidade econômica do emprego de fósforo no cultivo de feijão-
fava. As doses de P

2
O

5 
com as quais obtiveram-se as máximas pro-

duções e retornos econômicos quanto a produção de grãos verdes e
secos, se correlacionam, respectivamente, com 57,1 e 56,3 e com
55,0 e 53,8 mg dm-3 de P disponível pelo extrator de Melich 1. Pro-
babilidades minimizadas de ocorrência de resposta dessa cultura à
adubação fosfatada em solos semelhantes ao do presente estudo,
para a produção de grãos verdes e secos, serão obtidas quando os
teores de P disponível forem superiores a 55,0 e 53,8 mg dm-3. A
concentração média de P nas folhas do feijão-fava, aos 120 dias após
a semeadura, em função das doses de P

2
O

5 
foi de

 
3,4 g kg-1. As doses

de 291 e 281 kg ha1 de P
2
O

5
, respectivamente, devem ser as reco-

mendadas para aplicação no solo em estudo, visando a produção de
grãos verdes e secos de feijão-fava.

Palavras-chave: Phaseolus lunatus L, adubação, grãos verdes, grãos
secos, produção.

ABSTRACT.
Lima bean production as a result of the application of

phosphorus levels

Phosphorus is an important mineral nutrient for vegetables. This
work was conducted at Universidade Federal da Paraíba, in Areia,
Brazil, from December/2001 to July/2002, aiming to evaluate the
effect of levels of P

2
O

5
 on the yield of lima bean, cv. “Orelha de

Vó”. The experimental design was a randomized block with five
treatments (0; 100; 200; 300; 400 and 500 kg ha-1 of P

2 
O

5
), and four

replications. Each plot consisted of 40 plants spaced 1.0 m between
rows and 0.50 m between plants in each row. The estimated maximum
yield of green and dry beans (5.2 and 2.7 t ha-1, respectively)
corresponded, to the dosages of 309 and 302 kg ha-1 of P

2
O

5
. The

levels 291 kg ha-1 and 281 kg ha-1 of P
2
O

5 
provided, respectively, the

greater economic return for the yield of green (4.1 t ha-1) and dry
(1.8 t ha-1) beans. The most economic levels included more than
80% of those dosages responsible for the maximum yields and
indicated the economic viability of phosphorus utilization on lima
bean crop. The P

2
O

5
 levels which promoted the maximum yield and

the maximum economic return for green and dry beans yield were
respectively, with 57.1; 56.3; 55.0 and 53.8 mg dm-3 of available P
for the extractor of Melich 1. The lima bean response to the
phosphorus fertilization in soils with similar fertility used in the
present study, for green and dry beans yield, will be reduced at levels
of available P superior to 55.0 and 53.8 mg dm-3. The average
concentration of P in the leaves of lima bean, 120 days after sowing,
in function of levels of P

2
O

5
 was of 3.4 g kg-1. For the soil of this

study the application of 291 and 281 kg ha-1 of P
2
O

5
 is more

recommended to establish the lima bean respectively, for green and
dry beans yield.

Keywords: Phaseolus lunatus L, fertilization, green grains, dry
grains, yield.

(Recebido para publicação em 23 de outubro de 2002 e aceito em 30 de abril de 2004)
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radas com o nitrogênio e o potássio.
Entretanto, apesar dessa aparente baixa
exigência, os teores desse nutriente na
solução do solo, bem como a velocida-
de do seu restabelecimento na mesma,
não são suficientes para atender às ne-
cessidades das culturas. Como conse-
qüência, nas adubações é o fósforo que
entra em maiores proporções (Coutinho
et al., 1993). Seu fornecimento em dose
adequada favorece o desenvolvimento
do sistema radicular aumentando a ab-
sorção de água e de nutrientes; aumenta
o vigor das plantas oriundas de semea-
dura direta; favorece a floração e a
frutificação e aumenta a qualidade e o
rendimento dos produtos colhidos
(Filgueira, 2000).

Em solos naturalmente bem supri-
dos com fósforo, a sua adição não afeta
a produção nem a qualidade das horta-
liças (Fontes et al., 1997). Entretanto,
para diferentes classes de teores desse
nutriente no solo são obtidas curvas de
respostas correspondentes (Raij, 1991).
Os solos, porém, diferem quanto à imo-
bilização de fosfatos, e as condições que
favorecem os maiores índices do fenô-
meno são maiores teores de argila, maior
ocorrência na argila de óxidos de ferro
e alumínio e menores valores de pH
(Raij, 1983). Em condições de solos com
pequena CMAP (capacidade máxima de
adsorção de P), como os arenosos, é pre-
ciso maior valor I (fator intensidade),
ou seja, a concentração ótima para aten-
der a demanda da planta; bem como para
uma mesma quantidade de fósforo co-
locada no solo, devem ser encontrados
valores I bem maiores nos solos areno-
sos (Novais e Smyth, 1999).

Muitos trabalhos brasileiros mos-
tram respostas marcantes do fósforo na
elevação do rendimento das hortaliças,
em função da sua aplicação (Seno et al.,
1994; Fontes et al., 1997; Vieira et al.,
1998; Silva, et al., 2001b). Para o
feijoeiro comum, este nutriente  também
tem proporcionado as maiores e mais
freqüentes respostas e sua baixa dispo-
nibilidade no solo afeta negativamente
o crescimento das plantas e sua produ-
ção (Pastorini et al., 2000). Contudo,
embora o fósforo seja o nutriente que
as hortaliças mais respondem (Filgueira,
2000), pouco se conhece, ainda, a res-
peito das quantidades a utilizar, que per-

mitam a obtenção de rendimentos
satisfatórios no feijão-fava. As poucas
informações a respeito da sua nutrição,
relatam que, embora retire muito potás-
sio do solo (Vieira, 1992), nas regiões
Sul e Sudeste, em solos com baixa fer-
tilidade, deve-se aplicar fósforo no plan-
tio, juntamente com matéria orgânica
(Filgueira, 2000).

Não existem trabalhos visando re-
comendações de fósforo para a cultura
do feijão-fava nas condições do estado
da Paraíba, razão pela qual as sugestões
de aplicação desse nutriente nessa
hortaliça são formuladas adequando-se
informações de outras regiões produto-
ras. Nesse sentido, o objetivo do pre-
sente trabalho foi verificar o comporta-
mento do feijão-fava quando submeti-
do a doses de P

2
O

5
.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi conduzido no campo
experimental da Universidade Federal da
Paraíba, em Areia, em NEOSSOLO
REGOLÍTICO Psamítico típico textura
franca (Embrapa, 1999), de dezembro/
2001 a julho/2002, respectivamente, da-
tas da semeadura à última colheita. A aná-
lise química do solo da área experimental
resultou: pH H

2
O = 6,3; P disponível

(extrator Mehlich 1) = 11,1 mg dm-3; K
disponível = 9,0 mg dm-3; Na+ = 0,03 cmol

c

dm-3, H+ + Al+3 = 1,07, Al+3 = 0,00 cmol
c

dm-3; Ca+2 = 2,4 cmol
c
 dm-3; Mg+2 = 0,2

cmol
c
 dm-3; SB = 2,65 cmol

c 
 dm-3; CTC =

3,72 cmol
c 
dm-3 e matéria orgânica = 16,1

g dm-3. O esterco bovino utilizado apre-
sentou as seguintes características em base
seca: P = 3,6 g kg-1; K = 4,1 g kg-1; N = 3,8
g kg-1; matéria orgânica = 182 g dm-3 e
relação C/N = 10/1. A área experimental
apresenta topografia plana e os teores de
areia, silte e argila foram, respectivamen-
te, 841, 88 e 70 g kg-1, conforme
metodologia definida por Day (1965).

As plantas foram dispostas em filei-
ras, tutoradas pelo método de varas cru-
zadas, no espaçamento de 1,0 m x 0,5
m, em parcelas com 40 plantas, sendo
20 empregadas para avaliar grãos ver-
des e 20 pra avaliar grãos secos. Os tra-
tamentos consistiram de seis doses de
P

2
O

5
 (0; 100; 200; 300; 400 e 500 kg ha-1),

disposto em blocos casualizados com
quatro repetições.

A adubação de plantio constou da
aplicação de forma localizada de 20 t
ha-1 de esterco bovino curtido e seco, das
doses de P

2
O

5
 mencionadas acima, uti-

lizando-se como fonte superfosfato sim-
ples, e de 170 kg ha-1 de cloreto de po-
tássio, sete dias antes da semeadura. Em
cobertura, aplicou-se 400 kg ha-1 de sul-
fato de amônio, em duas parcelas iguais,
aos 30 e aos 60 dias após a  semeadura.
As doses de esterco bovino, de cloreto
de potássio e de sulfato de amônio, fo-
ram definidas conforme recomendação
do Laboratório de Química e de Fertili-
dade do Solo do Centro de Ciências
Agrárias da UFPB, baseada nas carac-
terísticas química do solo.

Durante a condução da cultura fo-
ram realizadas pulverizações à base de
Deltametrina 2,5E a cada quinze dias,
visando o controle da cigarrinha verde
(Empoasca braemer) e da lagarta-das-
vagens (Etiella zinckenella). No perío-
do de ausência de chuvas, foi realizada
irrigação por aspersão. Efetuaram-se
também capinas com auxílio de enxa-
da, procurando-se manter a cultura li-
vre de plantas invasoras. O plantio foi
realizado pelo método de semeadura
direta, colocando-se quatro sementes
por cova da cultivar “Orelha de Vó”.
Aos 15 dias realizou-se o desbaste, dei-
xando-se duas plantas por cova. As co-
lheitas, em número de oito, foram reali-
zadas à medida que a vagem iniciava
sua maturação para obtenção do rendi-
mento de grãos verdes e quando se apre-
sentavam secas para obtenção de grãos
secos. Ao final da colheita efetuou-se a
amostragem do solo (0-20 cm de pro-
fundidade), coletando-se dez amostras
simples ao acaso por parcela para se
determinar as concentrações de P dis-
ponível pelo extrator Melich I.

Os resultados foram submetidos às
análises de variância e de regressão, sen-
do selecionado para expressar o com-
portamento das doses de P

2
O

5 
o modelo

significativo de maior ordem que tenha
apresentado maior coeficiente de de-
terminação, utilizando-se o “software”
SAEG (2000).

Também foram determinadas as do-
ses de P

2
O

5
 capazes de promoverem os

maiores retornos econômicos para a pro-
dução de grãos verdes e secos, confor-
me Raij (1991). Os valores utilizados

A. P. Oliveira et al.
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para as variáveis grãos verdes e secos e
P

2
O

5
 vigentes em Areia (PB) em agosto

de 2002 foram: R$ 2,00/kg de grãos
verdes, R$ 2,50/kg de grãos secos e R$
3,50/kg de P

2
O

5
, ressaltando porém, que

essas relações de preços podem variar a
cada ano, conforme a demanda e oferta.
No entanto, a fim de atenuar os proble-
mas de variação cambial, trabalhou-se
com uma relação de troca ao invés de
moeda corrente (Natale et al., 1996),
procurando-se assim dados mais está-
veis. Portanto, a “moeda” utilizada nos
cálculos, foi o próprio grão verde e seco,
considerando-se as seguintes relações de
equivalência: quilograma de P

2
O

5
/kg de

grãos verdes e secos iguais, respectiva-
mente, a 1,75 e 1,4, sendo as doses mais
econômicas calculadas baseadas na de-
rivadas das equações de regressão entre
as produções de grãos verdes e secos e
as doses de P

2
O

5
 por meio da relação de

dy/dx = a
1
 + 2a

2 
x. As doses mais eco-

nômicas (x’ ) foram então calculadas
por:

x’ = a
1
  - relação de equivalência

2 (-a
2
)

Onde x’ representa a dose econômi-
ca, a

1
 a taxa de incremento de produção

e a
2
, o ponto de máxima produção.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os efeitos da adubação fosfatada
sobre a produção de grãos verdes e se-
cos de feijão-fava, ajustaram-se a mo-
delos quadráticos (Figura 1). As produ-
ções máximas de grãos verdes e secos
estimadas por derivações em, respecti-
vamente, 5,2 e 2,7 t ha-1, ocorreram com
309 e 302 kg ha-1 de P

2
O

5
, respectiva-

mente. Estes resultados, evidenciam
uma boa produção do feijão-fava, culti-
var “Orelha de Vó” na micro-região de
Areia e supera os rendimentos obtidos
por Vieira (1978) nas condições de Vi-
çosa (MG) e por Lyman (1983) na Co-
lômbia.

As doses de P
2
O

5
 capazes de propor-

cionar maior retorno econômico para as
produções de grãos verdes e secos de
feijão-fava, foram determinadas, respec-
tivamente, pelas seguintes equações:
(30,069 - 1,75)/(2 x 0,0486) e (14,659 -
1,4)/(2 x 0,0243). Dessa forma, as do-
ses mais econômicas foram, respectiva-
mente, de 291 e 281 kg ha-1. As receitas

previstas devido à aplicação do P
2
O

5

foram calculadas pelos aumentos de pro-
duções (4,6 e 2,2 t ha-1 de grãos verdes
e secos), respectivamente, substituindo
as doses mais econômicas, pelo “x” das
derivadas segundas das equações de re-
gressão, deduzido dos custos do P

2
O

5

(509 kg ha-1 de grãos verdes e 393 kg
ha-1 de grãos secos), resultando numa
receita correspondente à produtividade
de 4,1 e 1,8 t ha-1 de grãos verdes e se-
cos, respectivamente.

As doses mais econômicas represen-
taram mais de 80% daquelas responsá-
veis pelas produções máximas o que
pode indicar a viabilidade econômica do
emprego de fósforo no cultivo de fei-
jão-fava. Segundo Lobato (1982) a me-
lhor eficiência econômica para o fósfo-
ro encontra-se entre 80 a 95% da pro-
dução máxima. Também, as doses de
P

2
O

5 
responsáveis pelas máximas pro-

duções e pelos máximos retornos eco-
nômicos para a produção de grãos ver-

Produção de feijão-fava em função do uso de doses de fósforo em um Neossolo Regolítico

Figura 1. Produção de grãos verdes (y
1
) e de grãos secos (y

2
) de feijão-fava, cultivar “Ore-

lha de Vó”, em função do uso de doses de P
2
O

5 
em NEOSSOLO REGOLÍTICO Psamítico

típico textura franca. Areia, UFPB, 2002.

Figura 2. Teores de P disponível (Melich I), em função de doses de P
2
O

5 
para o estabeleci-

mento de feijão-fava cultivar “Orelha de Vó” em NEOSSOLO REGOLÍTICO Psamítico
típico textura franca. Areia, UFPB, 2002.
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des e secos, se correlacionaram, respec-
tivamente, com 57,1 e 56,3 e com 55,0
e 53,8 mg dm-3 de P disponível residual,
determinado pelo extrator Melich I (Fi-
gura 2).

De maneira geral, as doses de P
2
O

5
apresentaram efeitos significativos tanto
na produção do feijão-fava, quanto para
os teores de P disponível. Dessa manei-
ra, considerando-se que as produções de
máximos retornos econômicos ficaram
acima de 80% daquelas responsáveis
pelas produções máximas, a probabilida-
de de ocorrência de resposta do feijão-
fava a adubação fosfatada, em solos se-
melhantes ao do presente estudo, será
minimizada quando os teores de P dis-
ponível forem superiores a 55,0 para a
produção de grãos verdes e a 53,8 mg
dm-3 para a produção de grãos secos.

O baixo teor inicial de fósforo no
solo, conforme Novais e Smyth (1999),
possivelmente tenha sido um forte alia-
do para a resposta do feijão-fava a esse
elemento. Os efeitos das adubações
fosfatadas sobre as culturas são especial-
mente acentuadas em solos de baixa fer-
tilidade (Raij, 1991).

O fornecimento de doses adequadas
de fósforo, desde o início do desenvol-
vimento, estimula o desenvolvimento
radicular, é importante para a formação
dos primórdios das partes reprodutivas,
é essencial para a boa formação de fru-
tos e, em geral, incrementa a produção
nas culturas, (Raij, 1991). Portanto, é
provável que durante o crescimento e
desenvolvimento das plantas, as doses
de P

2
O

5 
responsáveis pelas máximas

produções juntamente com os nutrien-
tes adicionados ao solo, supriram de for-
ma equilibrada as necessidades
nutricionais do feijão-fava. O equilíbrio
entre elementos nutritivos é mais impor-
tante no ganho da produtividade do que
maiores quantidades de macronutrientes
isoladamente (Primavesi, 1985). Maio-
res produções de grãos de feijão comum
em função do fornecimento de doses
adequadas de fósforo, foram relatados
por diversos autores (Andrade et al.,
1998; Silva et al.,2001a).

Não foram observados sintomas de
deficiência de fósforo, mesmo no trata-
mento testemunha. Esse fato pode indi-
car, que provavelmente o feijão-fava
tenha relativa eficiência para a produ-
ção de biomassa, ou que as respostas aos
tratamentos tenham resultados da dis-

ponibilidade de outros nutrientes veicu-
lados pelos fertilizantes, ou ainda que
tenha se tornado disponível pelas mu-
danças no ambiente do solo, ocasiona-
do pelo esterco bovino utilizado. Em
solos argilosos, fato semelhante foi ob-
servado por Vieira (1995), com
mandioquinha salsa.

Para o estabelecimento do feijão-
fava em Neossolo Regolítico Psamítico
Típico, textura franca, com caracterís-
tica química semelhante ao utilizado
nessa pesquisa, deve ser recomendado
a aplicação de 291 ou de 281 kg ha-1 de
P

2
O

5 
 quando o objetivo for respectiva-

mente, produzir grãos verdes ou secos.
No entanto, de acordo com Mesquita
Filho e Torrent (1993), essas doses po-
dem ser menores e os teores de P dispo-
nível maiores se for adicionado matéria
orgânica em quantidade superior à em-
pregada no presente estudo, em função
de uma menor adsorção de P.
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Instituições brasileiras têm desenvol-
vido, ao longo dos anos, trabalhos

com feijão-de-vagem. Entretanto, a cul-
tura necessita de maior pesquisa, prin-
cipalmente para incrementar caracterís-
ticas como produção e qualidade de fru-
tos. No Brasil, o principal veículo de li-
beração de novas cultivares de feijão-
de-vagem são as empresas privadas de
produção de sementes, sendo que mui-
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tas destas cultivares são importadas
(Rodrigues, 1997).

Pesquisas visando ao melhoramen-
to da espécie P. vulgaris, tanto com in-
teresse em vagem imatura como em
grãos, são de elevada importância. Na
escolha dos genitores, para ambos os
objetivos, visando hibridação e forma-
ção de populações segregantes, deve-se
considerar características como qualida-

de para consumo e/ou industrialização
e adaptação das linhagens para cultivo
na região de abrangência do programa
de melhoramento (Zimmermann et al.,
1996).

A seleção de progenitores com base
em características individuais não é tão
interessante quanto a seleção baseada
em um conjunto de características. A
determinação da divergência genética,

RESUMO

Devido à importância da cultura do feijão-de-vagem no contex-
to da agricultura do RJ, a busca por cultivares com maior produção
e melhor qualidade é de elevada importância. A determinação da
divergência genética, com o uso da análise multivariada, em que
diversos caracteres podem ser dimensionados simultaneamente, apre-
senta-se bastante vantajosa, podendo-se identificar fontes de varia-
bilidade genética, avaliar a importância dos caracteres para a diver-
gência genética, além de permitir aos melhoristas identificar combi-
nações genéticas com maiores chances de sucesso, antes de se reali-
zarem os cruzamentos. Através de técnicas de análise multivariada,
verificou-se que acessos de feijão-de-vagem de hábito de cresci-
mento indeterminado, do banco de germoplasma da UENF, apre-
sentaram variabilidade em relação às características avaliadas. O
método de otimização de Tocher permitiu a formação de dois gru-
pos, todavia o subagrupamento pelo mesmo método confirmou a
presença de variabilidade entre os acessos do grupo 1, pela forma-
ção de seis subgrupos. Por este método, verificou-se que não houve
relação entre a diversidade genética e a origem geográfica dos aces-
sos. A divergência genética observada entre os acessos de feijão-de-
vagem foi quantificada pelas três primeiras variáveis canônicas, que
explicaram cerca de 79% da variação total disponível. O descarte
das variáveis de menor importância relativa permitiu identificar as
características que realmente contribuíram para a determinação da
divergência genética: peso de cem sementes, dias para florescimento,
diâmetro de vagem, comprimento de vagem, número total de va-
gens e número médio de vagens. Os acessos UENF-1429, UENF-
1432, UENF-1442, UENF-1445 e UENF-1448 apresentaram bom
desempenho para as características avaliadas e boa divergência ge-
nética entre si, sendo indicadas para o uso do programa de melhora-
mento genético do feijão-de-vagem.

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L., melhoramento genético,
análise de agrupamento, variáveis canônicas, análise multivariada.

ABSTRACT

Genetic divergence among climbing snap bean accessions

The search for snap bean cultivars presenting better production
and quality is of crucial relevance due to the agricultural importance
of this crop in the Rio de Janeiro State, Brazil. The determination of
genetic divergence by multivariate analysis, through which several
characters can be simultaneously dimensioned, is a rather
advantageous technique since it allows to identify sources of
variability, to evaluate the importance of characters for genetic
divergence, and to identify genetic combinations with greater chances
of success before crossings are performed. Multivariate analysis
techniques allowed us to verify that common bean accessions
presenting undetermined growth habits, originated from the UENF
germplasm bank, show variability in relation to the evaluated traits.
The Tocher optimization method allowed the formation of two
groups; however, sub grouping by the same method has confirmed
the occurrence of variability among group 1 accessions, from the
formation of six subgroups. No relationship between genetic diversity
and geographic origin of the accesses was found by using this method.
The genetic divergence observed among the common bean accesses
was quantified by three canonic variables, which explained around
79% of the total available variation. Discarding the variables of lower
relative importance allowed us to identify the traits that have truly
contributed to the determination of the genetic divergence: 100-seed
weight, days for flowering, pod diameter, pod length, total number
of beans and average number of beans. Accesses UENF-1429, UENF-
1432, UENF-1442, UENF-1445 and UENF-1448 showed a good
performance for the evaluated traits and genetic divergence, being
indicated for use in breeding programs of snap beans.

Keywords: Phaseolus vulgaris L., breeding, cluster analysis,
canonical variables, multivariate analysis.

(Recebido para publicação em 15 de janeiro de 2004 e aceito em 25 de maio de 2004)

1 Parte da tese de mestrado da primeira autora, apresentada à UENF
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com o uso da análise multivariada, em
que diversos caracteres avaliados podem
ser utilizados simultaneamente, apresen-
ta-se bastante vantajosa (Moura et al.,
1999). Assim, torna-se mais conveniente
caracterizar os acessos com base em um
complexo de variáveis, ou seja, utilizan-
do-se os métodos multivariados. A im-
portância da divergência genética para
o melhoramento reside no fato de que
cruzamentos envolvendo genitores ge-
neticamente diferentes são os mais con-
venientes para produzir alto efeito
heterótico e, também, maior variabili-
dade genética em gerações segregantes
(Rao et al., 1981). Para isto busca-se
população base para seleção que alie
ampla variabilidade genética com alta
média para o caráter a ser selecionado
(Maluf e Ferreira, 1983).

A divergência genética é comumente
avaliada por meio de técnicas
biométricas, como as análises dialélicas
onde são avaliadas tanto a capacidade
específica e geral de combinação quan-
to a heterose manifestada nos híbridos
(Hallauer e Miranda Filho, 1981). Se o
número de cultivares é elevado ou a téc-
nica de cruzamento pouco eficiente, o
número necessário de cruzamentos pode
tornar-se excessivo ou impraticável
(Cruz e Regazzi, 1997).

Uma medida de divergência genéti-
ca que possa ser obtida antes que os cru-
zamentos sejam efetuados permitiria ao
melhorista concentrar esforços naque-
las combinações que apresentem maio-
res chances de sucesso (Maluf e Ferreira,
1983). De acordo com Miranda et al.
(1988), os métodos preditivos de
heterose são aqueles que relacionam a
divergência dos progenitores com o de-
sempenho dos híbridos. Segundo Xavier
(1996), a hibridação pode ser encarada
como uma forma de explorar a heterose
para características que representam
maior produtividade, ou como meio de
reunir atributos específicos de interesse
que estão separados nos progenitores.
Maluf et al. (1983), em estudo com to-
mate (Lycopersicon esculentum L.), e
Miranda et al. (1988), pesquisando
genótipos de pimentão (Capsicum
annunn L.), utilizando técnicas de aná-
lise multivariada para estimar divergên-
cia genética, objetivando melhores com-
binações para obtenção de híbridos, en-

contraram concordância satisfatória en-
tre as combinações mais divergentes e
híbridos com desempenho superior.

Diversos pesquisadores têm feito
uso da análise multivariada visando
quantificar a divergência genética entre
genótipos de várias espécies. Na litera-
tura brasileira, existem diversos traba-
lhos com o genêro Phaseolus que tra-
tam da análise multivariada (Oliveira,
1989; Fonseca, 1993; Santos et al., 1997
e Fonseca e Silva, 1999). Maluf e
Ferreira (1983), com o objetivo de iden-
tificar possíveis genitores para progra-
mas de melhoramento do feijão-de-va-
gem, estudaram a divergência genética
entre dez cultivares de feijão-de-vagem
de hábito de crescimento determinado,
usando técnicas de análise multivariada
(componentes principais, distâncias
Euclidianas e de Mahalanobis). Os au-
tores sugeriram cruzamentos entre as
cultivares mais divergentes, que apre-
sentavam médias de produção altas. Este
trabalho objetivou obter informações
sobre a diversidade genética de 25 aces-
sos de feijão-de-vagem de hábito de
crescimento indeterminado, tipo mais
cultivado no Rio de Janeiro, utilizando-
se técnicas de análise multivariada.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi realizado em
Campos dos Goytacazes (RJ). Os trata-
mentos utilizados foram 25 acessos de
feijão-de-vagem, de hábito de cresci-
mento indeterminado, do Banco de
Germoplasma da Universidade Estadual
do Norte Fluminense.

Foi utilizado o delineamento expe-
rimental de blocos ao acaso com quatro
repetições. A parcela foi composta por
12 plantas, no espaçamento de 1,0x0,5
m e, as análises foram realizadas com
base nas 10 plantas centrais da fileira,
sendo as duas plantas das extremidades
mantidas para a produção de sementes.
Utilizou-se bordadura ao redor de todo
o experimento.

A semeadura foi realizada em 01/04/
2000, e cerca de 15 dias após a emer-
gência, as plantas foram tutoradas com
bambu e arame. Durante a condução do
experimento, foram efetuados os tratos
culturais e fitossanitários recomendados
para a cultura, segundo Filgueira (2000),

bem como irrigação por aspersão. Fo-
ram realizadas 15 colheitas durante o
período de condução do experimento,
que foi de aproximadamente 120 dias.

Os acessos foram caracterizados de
acordo com International Plant Genetic
Resources Institute (IPGRI), com algu-
mas adaptações: altura de planta (ALT),
expressa em cm; comprimento de va-
gem (CV), comprimento longitudinal de
10 vagens por planta, expresso em cm;
diâmetro de vagem (DV), seção trans-
versal da vagem, obtida com paquímetro
digital, de amostra de 10 vagens por
planta, expresso em mm; número de
lóculos por vagem (NL), obtido em 10
vagens por planta; número de sementes
por vagem (NS), obtido em 10 vagens
por planta; dias para florescimento (DF),
quando havia pelo menos 50% das plan-
tas da parcela florescidas; altura de in-
serção da primeira vagem (APV), ex-
pressa em cm; peso de 100 sementes por
planta (PCS), expresso em g; teor de fi-
bra na vagem (FIB), obtido a partir de
10 g de vagens in natura, trituradas por
3 minutos em liquidificador; em segui-
da, as amostras foram colocadas em
peneiras de 30 mesh e lavadas em água
corrente. Posteriormente, as amostras
foram lavadas com acetona (100%), sen-
do secas em estufa a 105oC por cerca de
1 hora, procedendo-se em seguida à pe-
sagem do material (adaptado de Frank
et al., 1961); peso total de vagens (PT),
expresso em g; número total de vagens
(NT); peso médio de vagem (PM), ex-
presso em g; número médio de vagens
(NM), obtido pela razão entre o núme-
ro total de vagens e o número de plan-
tas da parcela.

As análises genético-estatísticas foram
realizadas utilizando-se o programa
GENES (Cruz, 1997). Foi utilizado o cri-
tério de Scott-Knott, em nível de
significância de 5% de probabilidade, para
comparar as médias entre os acessos.

A análise multivariada foi emprega-
da para avaliar a divergência genética
entre os acessos, utilizando-se a estatís-
tica de Mahalanobis (D2) (Rao, 1952).
A análise de aglomeração foi utilizada
para agrupar os genótipos segundo suas
distâncias genéticas, utilizando-se o
método de otimização de Tocher.

Após a determinação do número de
variáveis canônicas, que envolve apro-
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ximadamente 70 a 80% da variação,
estimaram-se os escores relativos às pri-
meiras variáveis canônicas, que foram
utilizados para a disposição dos
genótipos em gráficos cartesianos de
dispersão, o que possibilitou o exame
visual da divergência entre acessos. Es-
tudou-se a importância relativa dos di-
versos caracteres, avaliados para a di-
vergência genética entre os acessos, uti-
lizando-se a metodologia de Singh
(1981). O descarte de variáveis foi se-
gundo metodologia utilizada por Garcia
(1998).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Análise univariada
Houve diferença significativa entre

as médias dos acessos ao nível de 1%
de probabilidade pelo teste F, para to-
das as características estudadas, o que

indica a presença de variabilidade ge-
nética entre os 25 acessos de feijão-de-
vagem.

A característica diâmetro de vagem
apresentou maior variabilidade entre os
acessos, formando cinco classes diferen-
tes, de acordo com o teste de Scott-
Knott, seguida das características núme-
ro de lóculos por vagem e número de
sementes por vagem, que permitiram a
formação de quatro classes distintas
(Tabela 1). Observou-se que o acesso
UENF-1447 possui o maior valor para
diâmetro de vagem, constituindo isola-
damente uma classe. Os demais aces-
sos se dividiram entre quatro outras clas-
ses (Tabela 1).

Quanto à altura de plantas, os aces-
sos se separaram em duas classes, os
mais altos obtiveram valores entre 135
e 183 cm, e os mais baixos apresentaram
valores entre 79 e 130 cm (Tabela 1).

Os acessos UENF-1440, UENF-
1442, UENF-1443, UENF-1445 e
UENF-1450 obtiveram as maiores mé-
dias em relação às variáveis número de
lóculos por vagem e número de semen-
tes por vagem, simultaneamente (Tabe-
la 1).

Genótipos precoces são desejáveis,
portanto, destacaram-se os acessos com
menor valor médio para as característi-
cas dias para florescimento. Os acessos
que se mostraram precoces foram
UENF-1430, UENF-1435, UENF-1447
e UENF-1448 (Tabela 1).

É de interesse dos melhoristas sele-
cionar genótipos que possuam inserção
mais alta das primeiras vagens, pois
vagens baixas, devido ao contato com o
solo, podem ser facilmente deterioradas.
Os acessos UENF-1436 e UENF-1444
apresentaram médias mais altas para
esta característica (Tabela 1).

Divergência genética entre acessos de feijão-de-vagem de hábito de crescimento indeterminado

1Médias seguidas pela mesma letra, em cada coluna, pertencem a uma mesma classe, de acordo com o teste de Scott-Knott, em nível de 5%
de probabilidade.
ALT2: altura de plantas, CV: comprimento de vagem, DV: diâmetro de vagem, NL: número de lóculos/vagem, NS: número de sementes
imaturas/vagem, DF: dias para florescimento, APV: altura de inserção da primeira vagem, PCS: peso de cem sementes, FIB: teor de fibra da
vagem, PT: peso total de vagens/parcela, NT: número total de vagens/parcela, PM: peso médio de vagens/parcela e NM: número médio de
vagens/parcela.

Tabela 1. Médias1 dos acessos de feijão-de-vagem em relação às 13 características analisadas. Campos dos Goytacazes, UENF, 2000.

Acessos ALT² CV DV NL NS DF APV PCS FIB PT NT PM NM

UENF-1427 103,43 b 10,20 e 8,20 d 6,25 d 5,75 d 37,50 b 11,00 c 21,50 c 0,30 b 826,88 b 163,25 b 4,96 b 16,50 b

UENF-1428 128,94 b 11,05 d 8,32 d 6,75 c 6,75 c 42,50 a 12,75 c 21,62 c 0,31 b 2669,52 a 611,25 a 4,25 c 61,25 a

UENF-1429 155,22 a 13,11 b 8,35 d 7,75 b 7,50 b 42,50 a 11,75 c 20,72 c 0,24 b 2890,03 a 512,25 a 5,58 b 51,25 a

UENF-1430 102,18 b 11,04 d 8,67 d 6,00 d 5,50 d 33,75 c 12,50 c 18,86 c 0,37 b 937,57 b 188,50 b 4,93 b 19,00 b

UENF-1431 127,88 b 10,95 d 8,21 d 6,50 d 6,25 c 38,00 b 9,75 c 21,66 c 0,38 b 1227,05 b 250,25 b 4,73 b 25,00 b

UENF-1432 119,81 b 11,85 c 7,48 e 7,25 c 6,75 c 43,00 a 11,75 c 28,05 b 0,36 b 2039,34 b 419,00 a 4,77 b 42,25 a

UENF-1433 139,79 a 11,07 d 7,68 e 6,75 c 6,00 d 43,00 a 10,75 c 27,44 b 0,28 b 1190,69 b 275,50 b 4,25 c 27,50 b

UENF-1434 130,31 b 11,45 d 7,70 e 7,00 c 6,25 c 43,75 a 10,75 c 20,32 c 0,35 b 1210,95 b 261,25 b 4,62 b 26,00 b

UENF-1435 112,29 b 11,91 c 8,34 d 7,50 b 6,50 c 35,00 c 11,25 c 18,63 c 0,47 a 768,97 b 153,25 b 5,16 b 15,25 b

UENF-1436 126,66 b 12,13 c 8,82 d 7,00 c 6,25 c 42,50 a 17,25 a 18,50 c 0,31 b 1504,38 b 291,00 b 4,71 b 29,00 b

UENF-1437 109,20 b 12,31 c 8,60 d 7,75 b 7,25 b 40,00 a 13,75 b 17,40 c 0,38 b 1602,74 b 276,75 b 5,67 b 27,75 b

UENF-1438 112,95 b 11,93 c 8,56 d 7,25 c 6,75 c 36,25 b 13,50 b 17,32 c 0,50 a 994,96 b 193,75 b 4,89 b 19,50 b

UENF-1439 121,78 b 12,87 b 9,73 c 8,25 a 7,50 b 43,75 a 11,00 c 18,12 c 0,36 b 1419,49 b 256,50 b 5,26 b 25,50 b

UENF-1440 164,98 a 15,22 a 9,92 c 8,25 a 8,00 a 43,75 a 12,50 c 39,74 a 0,34 b 2044,34 b 319,50 b 6,22 a 31,75 b

UENF-1441 135,86 a 13,36 b 10,65 c 7,50 b 7,25 b 37,50 b 10,00 c 25,09 c 0,36 b 2857,99 a 527,75 a 5,36 b 52,75 a

UENF-1442 183,03 a 15,17 a 10,29 c 8,25 a 8,00 a 46,75 a 8,75 c 30,53 b 0,33 b 4083,55 a 668,75 a 6,11 a 67,00 a

UENF-1443 152,96 a 14,68 a 9,15 d 8,50 a 8,00 a 43,00 a 10,00 c 31,95 b 0,29 b 1124,31 b 201,75 b 5,50 b 20,25 b

UENF-1444 137,15 a 15,58 a 9,95 c 8,25 a 7,50 b 43,75 a 19,50 a 32,38 b 0,37 b 1999,12 b 274,75 b 7,29 a 27,75 b

UENF-1445 135,81 a 15,63 a 10,54 c 8,75 a 8,00 a 42,50 a 12,50 c 33,39 b 0,41 b 2326,98 a 321,50 b 7,14 a 32,50 b

UENF-1446 162,63 a 14,66 a 10,04 c 7,75 b 7,00 b 43,00 a 15,75 b 29,14 b 0,29 b 1417,76 b 213,25 b 6,65 a 21,25 b

UENF-1447 79,08 b 10,28 e 12,71 a 5,50 d 5,00 d 31,25 c 13,00 c 37,98 a 0,49 a 681,40 b 147,25 b 4,84 b 14,50 b

UENF-1448 92,75 b 9,43 e 10,32 c 6,25 d 5,75 d 33,75 c 9,25 c 19,98 c 0,60 a 1454,53 b 408,50 a 3,58 c 41,00 a

UENF-1449 147,24 a 15,94 a 11,35 b 7,75 b 7,50 b 42,50 a 14,50 b 22,80 c 0,48 a 1620,03 b 231,50 b 6,64 a 23,25 b

UENF-1450 156,26 a 15,97 a 10,23 c 8,75 a 8,25 a 45,00 a 14,50 b 28,02 b 0,34 b 1807,22 b 296,50 b 6,36 a 29,75 b

UENF-1451 136,86 a 12,67 b 8,78 d 7,75 b 7,00 b 46,25 a 11,75 c 15,57 c 0,32 b 1607,60 b 297,75 b 5,26 b 30,00 b



550 Hortic. bras., v. 22, n. 3, jul.-set. 2004

Grande parte dos acessos apresen-
tou baixo teor de fibras nas vagens, o
que é fundamental do ponto de vista do
consumo do fruto in natura, com exce-
ção dos acessos UENF-1435, UENF-
1438, UENF-1447, UENF-1448 e
UENF-1449 (Tabela 1).

Para as quatro características rela-
cionadas com produção (peso total de
vagens, número total de vagens, peso
médio de vagem e número médio de va-
gens) destacou-se o acesso UENF-1442,
que esteve presente na primeira classe
de todas estas variáveis (Tabela 1).

Análise multivariada
De acordo com as distâncias D2 de

Mahalanobis, entre os pares de acessos,
verificou-se que o valor mínimo ocor-
reu entre o par de acessos UENF-1433
e UENF-1434 (D2 = 4,24), e o máximo
para o par UENF-1429 e UENF-1447
(D2 = 278,06), sendo estes últimos, en-
tão, os mais divergentes.

Na análise do agrupamento dos aces-
sos pelo método de otimização de
Tocher (Tabela 2), observou-se que hou-
ve formação de apenas dois grupos; no
grupo 1 está a maior parte dos acessos
(92%) e, no grupo 2, estão apenas os
acessos UENF-1447 e UENF-1448.

O acesso UENF-1447, apesar de se
destacar dos demais, não apresentou re-
sultados desejáveis em relação às carac-
terísticas número de sementes por va-
gem, teor de fibra na vagem, peso total
de vagens e número total de vagens.
Além disso, observou-se que este aces-
so apresenta vagens bastante curtas e
achatadas, não apresentando padrão co-
mercial aceitável.

Embora a técnica de agrupamento
minimize a variabilidade dentro do gru-

po, a estimativa de distâncias de eleva-
da magnitude entre pares de indivíduos
do grupo 1, como entre os acessos
UENF-1433 e UENF-1444 (D2 =
80,38), indica presença de variabilida-
de dentro deste grupo, justificando-se,
então, o subagrupamento. Como resul-
tado, formaram-se seis subgrupos: 1.1;
1.2; 1.3; 1.4; 1.5 e 1.6 (Tabela 2).

O agrupamento realizado pela téc-
nica de otimização de Tocher não se
mostrou concordante com a origem dos
acessos, uma vez que, em parte,
genótipos de mesma procedência não
permaneceram no mesmo grupo. Os
acessos UENF-1447 e UENF-1448, que
se apresentaram no mesmo grupo, são
provenientes do estado do Espírito San-
to, porém, o acesso UENF-1440, de
mesma origem, distanciou-se conside-
ravelmente destes. A maioria dos aces-
sos provenientes do México foi alocada
no subgrupo 1.1; somente o acesso
UENF-1432 se distanciou, sendo incluí-
do no subgrupo 1.3. Os genótipos pro-
venientes dos estados de Minas Gerais
e Rio de Janeiro estiveram presentes em
vários subgrupos. Estes resultados per-
mitem concluir que não houve relação
entre a diversidade genética, baseada nas
características avaliadas, e a origem geo-
gráfica. Esta ausência de relação já foi
verificada por outros autores, conforme
evidenciado em trabalhos relacionados
na revisão de Oliveira (1989) e Ramos
et al. (2000).

Observou-se que as três primeiras
variáveis canônicas explicaram 79% da
variabilidade total disponível, portanto
decidiu-se por demonstrar a variabili-
dade ao nível das três primeiras variá-
veis canônicas. Os resultados desta téc-

nica são concordantes com aqueles ob-
tidos pela técnica de agrupamento de
Tocher, que permitiu identificar os
genótipos UENF-1447 e UENF-1448
como os mais distantes em relação aos
demais.

As técnicas multivariadas utilizadas
permitem afirmar que existe variabilida-
de genética entre os 25 acessos de fei-
jão-de-vagem do banco de germoplasma
da UENF, e a introdução de novos
genótipos certamente contribuirá para o
aumento desta variabilidade.

Diversos autores têm recomendado
a utilização de genitores com maior di-
vergência possível para maximizar a
probabilidade de ocorrência de
segregantes superiores em gerações
avançadas e ampliar a base genética.
Contudo, a escolha de genótipos deve
ser feita considerando também seus
comportamentos per se. Assim, a reco-
mendação de cruzamentos, em progra-
mas de melhoramento, entre acessos
divergentes, que apresentem desempe-
nho superior nas principais característi-
cas de importância agronômica, é a mais
indicada (Maluf e Ferreira, 1983; Cruz
e Regazzi, 1997; Oliveira et al., 1999;
Pereira, 1999).

O acesso UENF-1448 apresentou
altos valores para as características nú-
mero total de vagens por parcela (NT) e
número médio de vagens por parcela
(NM) (Tabela 1). Sendo este acesso bas-
tante divergente dos demais, pode ser
recomendado seu cruzamento com aces-
sos promissores do grupo 1 (Tabela 2),
como o acesso UENF-1442, que apre-
sentou altas médias para todas as carac-
terísticas de produção (PT, NT, PM e
NM), baixo teor de fibras (FIB), eleva-
do número de sementes por vagem (NS)
e elevada altura de planta (ALT) (Tabe-
la 1); e os acessos UENF-1429, UENF-
1432 e UENF-1445, que também apre-
sentaram boas médias para característi-
cas de produção, além de baixos teores
de fibra (FIB) (Tabela 1). Estes acessos
do grupo 1 podem ser cruzados também
entre si, pois ficaram alocados em dife-
rentes subgrupos, sendo, então, diver-
gentes.

Importância relativa das caracte-
rísticas

As inferências da importância rela-
tiva de cada característica estudada em
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Tabela 2. Agrupamento e subagrupamento de 25 acessos de feijão-de-vagem pelo método
de otimização de Tocher. Campos dos Goytacazes, UENF, 2000.

Grupos
Sub-

grupos
Acessos

1 1.1
UENF-1433, UENF-1434, UENF-1431, UENF-1427, UENF-1430,
UENF-1438, UENF-1435, UENF-1437, UENF-1429, UENF-1436,
UENF-1451

1.2
UENF-1440, UENF-1450, UENF-1443, UENF-1446, UENF-1449,
UENF-1445

1.3 UENF-1428, UENF-1432

1.4 UENF-1439, UENF-1441

1.5 UENF-1442

1.6 UENF-1444

2 UENF-1447, UENF-1448
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relação aos 25 acessos de feijão-de-va-
gem, pelo método de Singh (1981), não
comprovaram a real necessidade de des-
carte das características (Figura 1). Com
base nisto, foi realizada uma série de
agrupamentos, descartando-se as carac-
terísticas que menos contribuíram para
a divergência, de acordo com a
metodologia apresentada por Garcia
(1998). No primeiro agrupamento, a
característica de menor importância re-
lativa foi peso total de vagens por par-
cela (PT) (0,001%), sendo, portanto, a
mais indicada para descarte (Figura 1).

A fim de verificar se a característica
peso total de vagens por parcela (PT)
realmente não contribuiu para a diver-
sidade entre acessos, esta foi eliminada
das análises, procedendo-se ao segun-
do agrupamento, que resultou em gru-
pos idênticos ao anterior, sendo, portan-
to, uma característica desnecessária para
a avaliação. Este procedimento foi re-
petido com a retirada das característi-
cas peso médio de vagens por parcela
(PM), número de lóculos por vagem
(NL), altura de planta (ALT), número
de sementes por vagem (NS), teor de
fibra (TF) e altura de inserção da pri-
meira vagem (APV). A retirada destas
características não alterou o agrupamen-
to, demonstrando assim que estas variá-
veis não influenciaram de modo relevan-
te a variabilidade dos acessos de feijão-
de-vagem avaliados.

A eliminação do peso de cem semen-
tes (PCS) das análises fez com que os
grupos formados mudassem, ou seja,
ficassem diferentes da formação origi-
nal no nono agrupamento, o que indica
que essa característica é importante para
a diversidade dos acessos estudados,
assim como comprimento de vagem
(CV) (18,65%), diâmetro de vagem
(DV) (19,67%), dias para florescimento
(DF) (5,54%), número total de vagens
(NT) (24,25%) e número médio de va-
gens (NM) (26,93%) (Figura 1).

Os resultados obtidos apontam pers-
pectivas de trabalhos futuros visando
explorar a variabilidade encontrada en-
tre os acessos de feijão-de-vagem estu-
dados. Os cruzamentos sugeridos podem
ser realizados na forma de dialelo, por
exemplo, para se ter a confirmação dos
resultados dos métodos de análise
multivariada empregados, uma vez que

Divergência genética entre acessos de feijão-de-vagem de hábito de crescimento indeterminado

estes são de natureza preditiva. Os
cruzamentos entre os genótipos diver-
gentes e com bom desempenho per se
permitirão a avaliação de parâmetros
como heterose e capacidade de combi-
nação, tanto geral como específica. As-
sim, será possível iniciar um programa
de melhoramento do feijão-de-vagem
com objetivo de obter genótipos
segregantes superiores com bom desem-
penho para produção, a partir dos cru-
zamentos mais promissores. Além dis-
so, ainda existe a possibilidade de de-
terminar a variabilidade genética dos
acessos estudados através de
marcadores moleculares, como análise
complementar, para uma comparação
com os dados obtidos da avaliação
fenotípica e análise multivariada.
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Plutella xylostella (L.)
(Lep.:Plutellidae), comumente co-

nhecida como traça-das-crucíferas, é
considerada a principal praga das plan-
tas da família Brassicacea no Brasil e
no mundo (Talekar e Shelton, 1993). Seu
ciclo de vida é muito influenciado pela
temperatura, podendo haver até 15 ge-
rações por ano. A 150C o ciclo se com-
pleta em 28 dias, ao passo que a 350C o
mesmo se reduz para 11 dias (Ho, 1965;
Balachowsky, 1966; Ooi e Kelderman,
1979). Durante o verão, a precipitação
reduz o número de ovos das folhas, além
de causar afogamento das larvas. Logo,
a época seca é a mais favorável ao de-
senvolvimento desse inseto-praga (Fran-
ça et al., 1985).

Diversos inseticidas químicos tendo
organofosforados, carbamatos e

DIAS, D.G.S.; SOARES, C.M.S.; MONNERAT, R. Avaliação de larvicidas de origem microbiana no controle da traça-das-crucíferas em couve-flor. Horticultura
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piretróides como princípios ativos têm
sido usados contra a traça-das-crucíferas
(Krishnaiah e Mohan, 1983; Mohamad
e Ismail, 1988). Entretanto, o uso contí-
nuo e indiscriminado desses agrotóxicos
tem selecionado populações resistentes,
obrigando os produtores a aplicarem
doses cada vez mais elevadas, tornando
o controle da praga cada vez menos efi-
ciente (Ooi, 1986). Além disso, esses
inseticidas destroem a fauna auxiliar,
deixam resíduos na vegetação e, em inú-
meros casos, contaminam o meio am-
biente (Fan e Ho, 1971).

Na cultura da couve-flor, o manejo
da traça-das-crucíferas é dificultado pela
facilidade com que a praga desenvolve
resistência, sendo identificado como o
lepidóptero que se tornou resistente à
maior quantidade de princípios ativos

diferentes. Sua resistência contabiliza
mais de 51 ingredientes ativos diferen-
tes (Vasquez, 1995). Diante da dificul-
dade de controle ocasionada pela resis-
tência, alternativas têm sido buscadas
por meio de métodos biológicos. Além
do desenvolvimento de novos insetici-
das, as pesquisas têm se concentrado na
busca de parasitóides, predadores e mi-
crorganismos entomopatogênicos, sen-
do estes últimos utilizados como inseti-
cidas biológicos.

Bioinseticidas à base de Bacillus
thuringiensis são produzidos comercial-
mente desde 1970 e representam, atual-
mente, mais de 90% do mercado de pro-
dutos biológicos para o controle de pra-
gas. Os sorotipos mais usados para o
controle de lepidópteros, incluindo a P.
xylostella são kurstaki e aizawai

RESUMO
Dois inseticidas biológicos à base de Bacillus thuringiensis

subspécies kurstaki (Btk) e aizawai (Bta) e um inseticida não
sistêmico de origem biológica, à base de spinosad, foram avaliados
em campo contra a traça-das-crucíferas, Plutella xylostella (L.)(Lep.:
Plutellidae), em cultivo de couve-flor. O experimento foi realizado
em Brazlândia, DF, em uma área de produção regular de hortaliças.
A lavoura foi conduzida segundo manejo indicado para a região,
sem qualquer intervenção que não o controle da praga. O experi-
mento foi realizado no período de julho a setembro de 2002. O deli-
neamento foi de blocos ao acaso, com quatro tratamentos e quatro
repetições. Os produtos foram aplicados em função da média do
número de furos produzidos pela praga, presentes nas quatro folhas
centrais das plantas, sendo os diferentes tratamentos avaliados se-
manalmente. Quando a média do número de furos atingia valor igual
ou superior a seis, os produtos eram aplicados. Adotando-se este
procedimento, aplicou-se três vezes o inseticida spinosad e seis ve-
zes os inseticidas Btk e Bta. Os três tratamentos com inseticidas não
diferiram entre si, mas diferiram significativamente da testemunha
quanto à produção. As áreas tratadas com Btk produziram 78,1% de
cabeças comercializáveis, as tratadas com Bta 76,5% e as tratadas
com spinosad 75,5%. No controle houve perda de 34,4% da produ-
ção. A utilização dos produtos aumentou a receita da cultura da cou-
ve-flor em relação à testemunha, nos valores de R$ 2.505,19 com o
Btk, R$ 1.954,55 com o Bta e R$ 1.891,65 com spinosad.

Palavras-chave: Bacillus thuringiensis, controle biológico,
bioinseticidas, spinosad.

ABSTRACT
Evaluation of microbiological larvicides to control

diamondback moth in cauliflower

Two bioinsecticides based on Bacillus thuringiensis sub species
kurstaki (Btk) and aizawai (Bta) and non-systemic insecticide of
biological origin based on spinosad were evaluated on cauliflower
crop for diamondback moth, Plutella xylostella (L.) (Lep.:Plutellidae)
control. The experiment was conducted in a vegetable production
area of Brazlândia, Brazil. The crop was conducted using the same
technology of production adopted by farmers for pest control
management. The experiment was conducted between July and
September 2002. Randomized blocks with four treatments and four
replications were used. Six holes per plant in the four central leaves,
were used as a parameter to indicate the necessity of applying
insecticides. The number of holes was evaluated weekly. Based on
this parameter spinosad was applied three times and Btk and Bta six
times. Similar results were obtained in the treatments using
insecticides. However significant differences in production were
observed between treatments in which insecticide was used and the
untreated control. The area treated with Btk produced 78.1% of
commercial heads, the area treated with Bta 76.5 % and the one
treated with spinosad 75.5 %. On the untreated area 34.4% of the
production was lost. The increase on profitability per hectare were
U$ 785.32; for Btk U$ 592.99 for spinosal and U$ 612.71 for Bta.

Keywords: Bacillus thuringiensis, biological control, bioinsecticides,
spinosad.

(Recebido para publicação em 14 de janeiro de 2003 e aceito em 4 de maio de 2004)
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(Monnerat et al., 1999). O princípio ati-
vo spinosad está caracterizado como
pertencente ao grupo das toxinas de ori-
gem biológica, pois é um metabólito
secundário da fermentação aeróbia do
actinomiceto Sacchapolyspora spinosa
(Salgado, 1998; Salgado et al., 1998).
Este trabalho teve como objetivo avali-
ar a eficiência de dois produtos à base
de Bacillus thuringiensis e de um à base
de spinosad no controle da traça-das-
crucíferas.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi conduzido em campo
na região de Brazlândia, Brasília, DF,
durante os meses de julho a setembro
de 2002. Utilizou-se uma gleba perten-
cente à área de produção regular de hor-
taliças com o híbrido de couve-flor,
Silver Streak® (Asgrow). A área experi-
mental foi composta de 16 parcelas, sen-
do cada uma delas formada por 4 linhas,
contendo 12 plantas cada. O delinea-
mento foi feito em blocos ao acaso, com
quatro tratamentos e quatro repetições.

Os inseticidas avaliados e suas res-
pectivas doses estão listados na Tabela
1. Em todos os tratamentos foi adicio-
nado o espalhante adesivo Extravon®

(30 ml/100 L de calda) e a parcela teste-
munha foi pulverizada com água +
espalhante adesivo. Foi utilizado o equi-
valente a 400 L de calda por hectare.

As aplicações foram condicionadas
por diagnóstico semanal realizado em
três plantas de cada parcela (12 plantas
por tratamento) tomadas ao acaso, nas
quais realizou-se a contagem dos furos
produzidos pela traça-das-crucíferas nas
quatro folhas centrais. Calculou-se a
média do número de furos por planta em
cada tratamento. Este procedimento foi
adaptado do nível de dano utilizado para
repolho (Villas-Boas et al., 1990). Caso
o valor desta média se apresentasse
maior ou igual a seis furos por planta,
realizava-se imediatamente o tratamen-
to. As avaliações foram semanais, du-
rante sete semanas, e os produtos foram
aplicados com um pulverizador costal
marca Jacto®, com capacidade para cin-
co litros. A testemunha foi pulverizada
semanalmente.

A primeira avaliação foi realizada no
começo da formação das inflorescências,

ou seja, 28 dias após o transplante. As
plantas foram irrigadas por aspersão três
vezes por semana e os métodos de culti-
vo foram os recomendados para a região.
Ao final do ciclo da cultura, dez plantas
das duas linhas centrais de cada parcela
foram escolhidas ao acaso e avaliadas de
acordo com os seguintes critérios: pre-
sença de danos profundos (danos maio-
res que 10 cm2 ou mais profundos que 3
mm), presença de danos leves (danos
menores que 10 cm2 ou menos profun-
dos que 3 mm) e presença de impurezas
nas couves-flores (CEAGESP, n.d.). Os
valores foram convertidos em porcenta-
gem para enquadramento nos parâmetros
estabelecidos pela norma técnica para
distinção de categorias.

As couves-flores foram ainda medi-
das em seu maior diâmetro para distin-
ção em classes. Os dados obtidos foram
submetidos à análise de variância e o
teste de Duncan (P< 0,05) foi utilizado
para a separação das médias. Foram
avaliadas todas as plantas de cada trata-
mento, quanto à porcentagem de cou-
ves-flores comercializáveis. Os dados
obtidos foram submetidos à análise de
variância e o teste de Duncan (P< 0,05)
foi utilizado para a separação das mé-

dias. Foi considerado um hectare
(20.750 plantas) como parâmetro para
avaliação de todas as despesas referen-
tes aos produtos e receitas com a venda
das cabeças contabilizado-se o preço
pago no varejo da Ceasa-DF, na primei-
ra semana de setembro a R$ 1,00 por
cabeça. Foram considerados os preços
de mercado vigentes em setembro de
2002, do Btk a R$ 49,20 por litro, do
Bta a R$ 64,00 por 500 g e do spinosad
a R$ 542,00 por litro, com as respecti-
vas doses e quantidade de aplicações.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A infestação da traça-das-crucíferas
foi severa ao longo de todo o ciclo da
cultura, o que pode ser evidenciado pelo
número de furos verificados nas folhas
centrais das couves-flores (Figura 1).
Destaca-se que no tratamento testemu-
nha esta progressão foi incrementada em
cerca de sete vezes, entre a primeira e
quarta semana de avaliação. Baseado no
número de furos foram realizadas seis
aplicações semanais para Btk e Bta e
apenas três aplicações para o spinosad.

Não se conseguiu evidenciar dife-
renças significativas entre os tratamen-

D. G. S. Dias et al.

Figura 1. Evolução do número de furos causados por Plutella xylostella em couve-flor,
submetida a tratamentos inseticidas. Brazlândia, Embrapa Recursos Genéticos, 2002.
A linha preta refere-se ao nível de dano de 6 furos, estipulado como parâmetro para a aplica-
ção de inseticida.
Btk: Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki
Bta: Bacillus thuringiensis subsp. aizawai
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tos com inseticidas quanto à porcenta-
gem de cabeças comercializáveis, indi-
cando efeitos semelhantes na produção
para os diferentes tratamentos. Entretan-
to, quando comparados à testemunha,
apresentaram maior quantidade de ca-
beças comercializáveis (Tabela 2). Nu-
mericamente, a porcentagem de couves-
flores comercializáveis variou entre
65,6% (testemunha) e 78,1% (Btk). To-
dos os parâmetros utilizados para ava-
liar as cabeças colhidas como diâmetro,
porcentagem de danos profundos e le-
ves e porcentagem de impurezas não
diferiram significativamente, enqua-
drando-as na categoria 3. A utilização
destes elementos numa tentativa de re-
finar os resultados, tornando-os mais
informativos mostrou-se infrutífera, vis-
to que estes apresentaram elevados coe-
ficientes de variação, o que certamente
impediu que as diferenças numéricas
observadas estivessem revestidas de
significância estatística. Segundo a
CEAGESP, esta classificação (catego-
ria 3) é a mais baixa para as cabeças
comercializáveis. É provável que o
parâmetro utilizado para determinar o
momento de aplicação não tenha sido
adequado para a couve-flor, pois foi es-
tabelecido para a cultura de repolho.
Seria recomendável a realização de no-
vos experimentos que asseverassem a
associação entre o número de furos nas
folhas centrais da couve-flor e o nível
de ação para P. xylostella, dado
inexistente atualmente.

Seria de se esperar que a eficiência
do produto à base de Btk fosse superior
ao produto à base de Bta, visto que o pri-
meiro produz a toxina Cry1Ab, citada
como a mais eficiente contra a traça-das-
crucíferas, toxina esta que não está pre-
sente no Bta (Monnerat et al., 1999).

Tabela 1. Produtos usados para controlar P. xylostella em couve-flor no experimento em
campo conduzido em Brazlândia, Embrapa Recursos Genéticos, 2002.

Produto comercial e
fabricante

Ingrediente ativo Formulação Dose/ha

Dipel® (Abbott)
Bacillus thuringiensis

kurstaki (Btk)
Suspensão concentrada 300 ml

Xentari® (Novo Nordisk)
Bacillus thuringiensis

aizawai (Bta)
Grânulos dispersíveis
em água

400g

Tracer® (Dow agro) Spinosad Suspensão concentrada 100 ml

Avaliação de larvicidas de origem microbiana no controle da traça-das-crucíferas em couve-flor

Médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Duncan
(p>0,05)
1 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki
2 Bacillus thuringiensis subsp. aizawai
* Segundo a CEAGESP: dano profundo pode ser de origem mecânica, patológica ou
entomológica; dano leve é qualquer lesão, não importando a origem; impureza é qualquer
material estranho (terra, organismo vivo ou resíduos)

Tabela 2. Diâmetro da couve-flor (mm), classe de diâmetro, porcentagem de danos profundos
(% P), porcentagem de danos leves (% L), porcentagem de impurezas (% I), categoria e por-
centagem de couves-flores comercializáveis obtidos na cultura tratada com diferentes produ-
tos para o controle da traça-das-crucíferas. Brazlândia, Embrapa Recursos Genéticos, 2002.

Tratamento
Diâmetro

(mm)

Classe
de

diâmetro
% P* % L* % I* Categoria

%
Cabeças
comerci-
alizáveis

Testemunha 149,1 a 3 7,5 a 27,5 a 30,a 3 65,6 b

Btk1 153,8 a 4 2,5 a 17,5 a 22,5 a 3 78,1 a

Bta2 177,5 a 5 0,a 12,5 a 17,5 a 3 76,5 a

Spinosad 157,0 a 4 0,a 7,5 a 12,5 a 3 75,5 a

Cv (%) 16 231 77 54 8

1 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki
2 Bacillus thuringiensis subsp. aizawai

Tabela 3. Avaliação econômica dos tratamentos realizados em couve-flor contra a traça-das-crucíferas, mostrando preço do produto, dose recomendada,
número de aplicações realizadas, gasto do tratamento, diferença da produção em relação a testemunha e receita obtida. Brazlândia, Embrapa Recursos
Genéticos, 2002.

Tratamento
Preço (R$)

(L,Kg)
Dose/ha.

(L,Kg)
Aplicações

Gasto
(R$)

Diferença de produção em
relação à testemunha

(% e valor em R$)

Incremento da receita em
relação à testemunha

(R$)

Btk1 49,2 0,3 6 88,56 12,5 (2.593,75) 2.505,19

Bta2 128 0,4 6 307,2 10,9 (2.261,75) 1954,55

Spinosad 542 0,1 3 162,6 9,9 (2.054,25) 1891,65

Experimentos posteriores poderão ser
realizados para averiguar se a população
de P. xylostella estaria desenvolvendo
resistência ao Btk, fato que já ocorreu em
outros locais do mundo (Tabashnik et al.,
1996; Ibarra e Lopes, 1997).

A redução populacional de P.
xylostella, representada pela mitigação do
número de furos nas folhas centrais das
couves-flores, oriunda da ação dos três di-
ferentes produtos fitossanitários (Figura 1)
possibilitou incremento na receita da pro-
dução (Tabela 3). A melhor relação custo/

benefício coube ao Btk mesmo demandan-
do este, a exemplo de Bta, o dobro de apli-
cações do spinosad. O valor pago na aqui-
sição dos produtos foi o fator preponde-
rante na receita líquida da cultura.

LITERATURA CITADA

BALACHOWSKY, A., Lépidoptères. In:
Entomologie appliquée à l’agriculture. Tome II,
Masson et Cie Editeurs. Paris. 1057 p., 1966.
CEAGESP. Disponível em <www.ceagesp.com.br/
Norma%20classifica%E7%E3o%20couve-
flor.htm>.



556 Hortic. bras., v. 22, n. 3, jul.-set. 2004

D. G. S. Dias et al.

FAN, S.H.; HO, K.K. A preliminary study on the
life history, rearing method of Apanteles plutellae
Kurd. and the effects of different insecticides to
it. Plant Protection Bulletin, v.13, p.156-161. 1971.

FRANÇA, F.H., CORDEIRO C.M.T.,
GIORDANO L., RESENDE A.M. Controle da
traça das cruciferas em repolho. Horticultura Bra-
sileira, v. 3, p.50-51, 1985.

HO, T.U. The life history and control of the
diamondback moth in Malasya. Ministery of
Agriculture and Cooperation Bulletin, 118, 26 p.
1965.

IBARRA, J.; LOPEZ, J., Desarrollo de resistencia
a Bacillus thuringiensis. Agrociencia, v.31, p.121-
131, 1997.

KRISHNAIAH, K.; MOHAN, N.J., Control of
cabbage pests by new insecticides. Indian Journal
of Entomology , v.45, p.222-228. 1983.

MOHAMAD, R.B.; ISMAIL, M.Y. Persistence of
insecticides against larvae of Plutella xylostella
(L.). Insect Science Applied, v.9, p.109-112. 1988.

MONNERAT, R.G.; MASSON, L.; BROUSSEAU,
R.; PUSZTAI-CAREY, M.; BORDAT, D.; FRU-
TOS, R. Differential activity and activation of
Bacillus thuringiensis insecticidal proteins in
Diamondback moth, Plutella xylostella. Current
Microbiology , v.39, p.159-162. 1999.
OOI, P.A.C. Diamondback Moth in Malaysia. In:
Talekar, N. S. & T.D. Griggs ed., Proceedings Of
The First International Workshop. Taiwan, 1986.
495 p. p.25-34.
OOI, P.A.C.; KELDERMAN, W., The biology of
three common pests of cabbage in Cameron
Higlands, Malaysia. Malaysian Agricultural
Journal, v.52, n.1, p.85-101. 1979.
SALGADO, V.L. Studies on the mode of action
of Spinosad: Insect symptoms and physiology
correlates. Pesticide Biochemistry and Physiology,
v.60, n.2, p.91-102. 1998.
SALGADO, V.L.; SHEETS, J.J.; WATSON, G.B.;
SCHMIDT, A.L. Studies on the mode of action of
Spinosad; The internal effective concentration and
the concentration dependence of neural excitation,
Pesticide Biochemistry and Physiology, v.60, n.2,
p.103-110. 1998.

TALEKAR N.S.; SHELTON A.M. Biology,
ecology, and management of the diamondback
moth. Annual Review of Entomology, v.38, p.275-
301. 1993.
TABASHNIK, B.E.; MALVAR,T.; LUI, Y.B.;
FINSON, N.; BORTHAKUR, D.; SHIN, B.S.;
PARK, S.H.; MASSON, L.; DE MAAG, R.A.;
BOSCH, D. Cross resistance of the diamondback
moth indicates altered interactions with domain
II of Bacillus thuringiensis toxins. Applied and
Environmental Microbiology, v.62, p.2839-2844,
1996.
VASQUEZ, B.L. Resistance to most Insecticides.
In: Book of Insect Records, Chapter 15. 1995.
p.34-36.
VILLAS BOAS, G.L.; CASTELO BRANCO, M.;
GUIMARÃES A.L. Controle químico da traça-
das-crucíferas em repolho no Distrito Federal.
Horticultura Brasileira, v.8, p.10-11. 1990.



557Hortic. bras., v. 22, n. 3, jul.-set. 2004

O melão tipo Gália produz frutos
reticulados e exalam aroma carac-

terístico. O híbrido Galileo possui cas-
ca verde (que muda para amarela quan-
do o fruto amadurece), polpa branco-
esverdeada, reticulado, teor de sólidos
solúveis elevado e massa média entre
0,7 e 1,6 kg. Este tipo de melão tem sido
indicado para cultivo protegido, dada a
exigência do mercado para frutos com

alta qualidade. Neste sistema de produ-
ção, a irrigação por gotejamento é a mais
utilizada por propiciar alta eficiência, ser
de fácil automação e possibilitar a prá-
tica da fertirrigação. Trabalhando com
melão tipo Gália, Hernandez e Aso
(1991) verificaram que os tratamentos
em que foram distribuídos fertilizantes
de base e em fertirrigação foram mais
efetivos que aqueles onde todos os fer-

FARIA, E.C.D.; CARRIJO, O.A.; MORETTI, C.L. Avaliação de fontes de cálcio na cultura do melão tipo ‘Gália’ sob cultivo protegido. Horticultura
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tilizantes foram aplicados ao solo antes
do transplantio.

O meloeiro é bastante exigente em
cálcio (Ca), sendo um dos nutrientes
mais absorvidos por esta cultura (Canato
et al., 2001). Os níveis foliares de cál-
cio variam de 2 a 7% e tendem a au-
mentar durante o ciclo de cultivo
(Cantón, 1999). O cálcio é importante
para a obtenção de frutos de boa quali-

RESUMO
Um experimento com a cultura de Melão (Cucumis melo L. var.

reticulatus), do tipo Gália, híbrido Galileo foi conduzido sob cultivo
protegido, em vasos, na Embrapa Hortaliças, em Brasília-DF, de
setembro a dezembro de 2001. Foram avaliadas 5 formas de aplica-
ção de cálcio (calagem, calagem mais fertirrigação com nitrato de
cálcio, cálcio tamponado, cálcio quelatizado e cloreto de cálcio) além
do tratamento controle, sem cálcio. O delineamento experimental
foi de blocos ao acaso com seis tratamentos e seis repetições e par-
celas com seis plantas. Não houve diferença estatística entre os trata-
mentos. No entanto, uma análise de contrastes mostrou um aumento
de 26% em peso (kg m-2) e 21% em número de frutos comerciais
resultante da aplicação de cálcio, indicando a importância da aplica-
ção do nutriente em pré-plantio e/ou fertirrigação para solos com
saturação de bases (V%) abaixo de 70%. Constatou-se aumento de
30% na produtividade e de 27% no número de frutos comerciais
com o uso da fertirrigação. Houve aumento de 23% no número de
frutos comerciais nos tratamentos com cálcio e com calagem (3,52
frutos m-2), em relação ao tratamento onde utilizou-se apenas calagem
(2,87 frutos m-2). Não houve efeito dos tratamentos sobre os pesos
médios dos frutos. Os tratamentos fertirrigados com nitrato de cál-
cio e cloreto de cálcio apresentaram maior eficiência econômica.
Não houve efeito significativo dos tratamentos sobre a espessura,
teores de sólidos solúveis totais (Brix), acidez total titulável (ATT) e
relação Brix/ATT. Conclui-se que há a necessidade de aplicação de
cálcio no meloeiro sob cultivo protegido para solos com saturação
de base abaixo de 70% e que a calagem mais fertirrigação com cál-
cio foi mais efetiva do que só a calagem. O uso do nitrato ou do
cloreto de cálcio em fertirrigação apresentou maior rentabilidade do
que a calagem ou calagem mais fertirrigação com cálcio tamponado
ou cálcio quelatizado.

Palavras-chave: Cucumis melo L. var. reticulatus, calagem, adubação,
gotejamento, fertirrigação, saturação de bases, qualidade do fruto.

ABSTRACT
Comparative analysis of calcium sources in greenhouse

‘Galia’ muskmelon

‘Galia’ muskmelons, Galileo hybrid, were grown at Embrapa
Hortaliças in Brasilia, Brazil, in a greenhouse in pots, from September
to December 2001. Five calcium treatments were evaluated (liming
and liming plus fertigation with calcium nitrate, calcium buffered,
calcium chelates and calcium chloride), besides the control without
calcium (Ca). The experimental design was of randomized blocks
with 6 treatments, 4 replications and 6 plants per plot. Overall calcium
application increased marketable yield (kg m-2) by 26% and the
number of fruits by 21%. These results indicated the need of Ca
fertilization in soils with base saturation lower than 70%. Liming
plus calcium fertigation increased yield and the number of marketable
fruits by 30% and 27%, respectively. Thus, Ca fertigation was more
effective than liming. Fertigation with calcium nitrate and calcium
chloride presented the highest profitability. No effect was observed
on the average fruit weight. No significant effects on treatments were
obtained for pulp thickness, soluble solids content (Brix), total
titratable acidity (TTA) and Brix/TTA ratio. In conclusion, Ca must
be applied to greenhouse muskmelon for soils with base saturation
lower than 70%. Liming plus Ca fertigation was more profitable
than only liming. Fertigation of Ca-nitrate or Ca-chloride was more
profitable than liming plus Ca treatments (liming and liming plus
fertigation with Ca-buffered or Ca-chelates).

Keywords: Cucumis melo L. var. reticulatus, liming, fertilizers, drip
irrigation, fertigation, base saturation, fruit quality.

(Recebido para publicação em 16 de fevereiro de 2003 e aceito em 25 de abril de 2004)

1 Parte da dissertação de Mestrado do primeiro autor submetido à Universidade de Brasília.
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dade tanto na aparência visual com redu-
ção da podridão apical, como no aumento
da vida de prateleira (Lester, 1996).

A qualidade dos frutos de meloeiro
é afetada pela fonte de cálcio utilizada
e os frutos das plantas que receberam a
aplicação de cloreto de cálcio (CaCl

2
)

eram mais perecíveis na armazenagem
(Mallick et al., 1984). Por outro lado o
quelato de cálcio e boro pulverizados em
pré-colheita propiciaram maiores índi-
ces de textura e espessura de polpa dos
frutos do que cloreto de cálcio (Pereira,
1997). Alguns autores relatam que a
calagem por si só é capaz de suprir toda
a necessidade de cálcio das culturas. No
entanto, os produtores desta hortaliça
fazem aplicação desse nutriente em co-
bertura ou em fertirrigação mesmo após
a calagem, embora não tenha sido en-
contrado trabalhos técnicos científicos
que comprovem a eficiência desta prá-
tica no melão tipo Gália. O presente tra-
balho teve por objetivo avaliar o efeito
do cálcio aplicado em pré-plantio e o
efeito das fontes disponíveis para
fertirrigação da cultura de melão tipo
gália, sob cultivo protegido.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi conduzido na área
experimental da Embrapa Hortaliças,
em Brasília-DF, em casa de vegetação
com 50 m de comprimento e 8 m de lar-
gura, tipo teto em arco, coberta com fil-
me de polietileno de 150 µm de espes-
sura e lateralmente envolta com o mes-
mo material da cobertura até a altura de
1 m do nível do solo. Durante os meses
de setembro a dezembro de 2001, épo-
ca da condução do experimento, a tem-
peratura mínima foi de 16,8°C e a má-
xima de 37ºC no interior da casa de ve-
getação, enquanto a umidade relativa do
ar variou de 28% em setembro a 89%
em novembro.

Utilizou-se melão (Cucumis melo L.
var. reticulatus), do tipo Gália, híbrido
Galileo. As mudas foram produzidas em
bandeja de poliestireno de 72 células
utilizando substrato comercial e trans-
plantadas aos 15 dias após a semeadura

quando as mudas apresentavam uma a
duas folhas definitivas.

O experimento foi conduzido em
vasos de 10 litros contendo substrato
preparado com a mistura de 3 partes de
solo para 1 parte de casca de arroz par-
cialmente carbonizada e calcário
calcítico “filler” para elevar a saturação
de bases para 70% (Silva et al, 2000). A
mistura foi esterilizada por
autoclavagem. O tratamento testemunha
não recebeu calcário. O solo utilizado
na preparação do substrato era da clas-
se textural franco-argilo-siltoso, com
condutividade elétrica (1:2,5) de 0,05 dS
m-1, pH em água de 4,95 e um teor de
matéria orgânica de 1,9 g dm-3. Os teo-
res de fósforo (P) e potássio (K) foram
respectivamente 5,2 e 190,0 mg dm-3

enquanto que o de cálcio (Ca) foi 3,2 e
o de magnésio (Mg) 1,9 cmol. dm-3. Os
micronutrientes cobre (Cu), ferro (Fe),
zinco (Zn) e manganês (Mn) apresenta-
ram, respectivamente, os seguintes va-
lores: 0,2; 18,0; 0,35 e 14,4 mg dm-3 .

O delineamento experimental foi de
blocos ao acaso com 6 tratamentos,
calagem, testemunha (sem cálcio) e com
calagem mais quatro fontes cálcio em
fertirrigação na dose de 80 kg m-2 e 6
repetições. As fontes de cálcio utiliza-
das na fertirrigação foram: nitrato de
cálcio, cálcio tamponado (CAL 40²),
cálcio quelatizado (CALBIT*) e cloreto
de cálcio. A parcela experimental foi
constituída por 6 plantas em linhas du-
plas com espaçamento de 0,5 m entre
linhas, 0,4 m entre plantas e 1,0 m entre
cada duas linhas. Toda a parcela foi con-
siderada como útil tendo uma área total
de 1,8 m2.

As irrigações foram diárias e por
gotejamento com emissor individual por
planta e vazão média de 2,14 L h-1. O con-
trole do teor de água no solo foi feito com
tensiômetros mantendo-se o potencial da
água do solo a 10 cm de profundidade em
torno de -9 kPa até 27 dias após o plantio.
De 28 a 56 dias foi de -11 kPa à profundi-
dade de 15 cm. A quantidade de água
fornecida para as plantas variou de 140 a
320 ml planta dia-1, com uma média de
183 ml de 28 a 56 dias após o plantio.

As plantas foram conduzidas com
uma única haste na vertical, tutoradas
com telas e desbrotas até o 11º entrenó.
Nos entrenós 12º, 13º e 14º foram dei-
xadas hastes secundárias, onde apare-
ceram as flores hermafroditas (futuros
frutos). As hastes secundárias foram
podadas após a primeira folha depois do
fruto. Todos os brotos foram retirados
até o vigésimo entrenó da haste princi-
pal. Nos entrenós 21º, 22º e 23º, cresce-
ram hastes secundárias e neste ponto foi
feita a capação da planta (Brandão e
Vasconcelos, 1999). A polinização foi
feita naturalmente por insetos, principal-
mente abelhas, e os tratos fitossanitários
foram os recomendados para a cultura.

A quantidade de fósforo utilizada
(100 kg ha-1) foi definida com base nos
resultados da análise do solo (Pereira e
Souza, 1999) aplicando 40% em pré-
plantio e 60% em fertirrigação. Os
macronutrientes NK foram parcelados
segundo as curvas de absorção (Bar-
Yosef, 1999) e aplicados em
fertirrigações semanais em um total de
151 kg ha-1 e 384,5 kg ha-1, respectiva-
mente. A quantidade de cálcio aplicada
em fertirrigação foi de 80 kg ha-1 e a sua
distribuição foi segundo a curva de ab-
sorção deste nutriente para a cultura
(Rincon et al., 1998). A relação Ca:Mg
utilizada foi de 3:1, considerada a mais
adequada para a cultura do melão por
Silva (2000).

Utilizou-se 2/3 da adubação
nitrogenada na forma nítrica e 1/3 na
forma amídica (Carrijo et al, 2001),
usando o nitrato de cálcio e o nitrato
duplo de potássio como fontes nítricas
e a uréia como fonte amídica. As fontes
de fósforo foram o fosfato
monopotássico (MKP) e o ácido
fosfórico. O potássio foi balanceado
com sulfato de potássio. A solução de
micronutrientes foi preparada com 10 g
de sulfato de zinco, 30 g de bórax e 12 g
de sulfato de cobre, aplicando 280 ml
da solução por semana para um total de
1000 plantas (Andrade e Gontijo, 1999).

Para a determinação dos teores de
macro e micronutrientes foi coletada a
quinta folha, a partir da gema apical da

² A referência a marcas comerciais não representa endosso dos autores a esses produtos.

E. C. D. Faria et al.
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haste principal, e preparadas amostras
compostas de 15 folhas por tratamento
(Miyazama et al., 1999). As coletas fo-
ram no florescimento (55 dias após o
transplantio) e na maturação dos frutos
(91 dias após o transplantio).

Foram realizadas duas colheitas aos
98 e 103 dias após o transplantio (DAT).
Foram considerados fruto
comercializáveis os maiores ou iguais
ao tipo 9, ou seja, aqueles com peso su-
perior a 550 gramas (Filgueiras et al.,
2000). Foram avaliados o peso, número
e peso médio de frutos comerciais, as
características relacionadas a qualidade:
espessura da polpa, firmeza, acidez to-
tal titulável (ATT) e sólidos solúveis
totais (ºBrix), os teores de macro e mi-
cronutrientes nas folhas, e a rentabili-
dade. Apesar de não ser objetivo do tra-
balho, foi realizada uma análise econô-
mica nos resultados do experimento,
conforme metodologia descrita por
Perrin et al. (1976).

Os frutos foram colhidos nos está-
gios de maturação III (frutos com
pedúnculo em início de abscisão), IV
(fruto com pedúnculo totalmente racha-
do) e V (fruto sem pedúnculo), segundo
classificação de Menezes (1996). Foram
utilizados 12 frutos por tratamento se-
lecionados ao acaso para as análises de
qualidade na pós-colheita.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não houve diferença entre os trata-
mentos (Tabela 1). No entanto, como os
resultados mostraram que os tratamen-
tos fertirrigados com cálcio e com
calagem apresentaram valores absolu-
tos maiores que a testemunha e até mes-
mo que somente com calagem, efetuou-
se uma análise de contrastes para detec-
tar possíveis diferenças entre as médias
de grupos de tratamentos. Esta análise
mostrou que não houve diferença esta-
tisticamente significativa entre os trata-
mentos testemunha (sem Ca) e a
calagem, provavelmente devido ao au-
mento da saturação de bases do trata-
mento testemunha causado pela libera-
ção de cátions da matéria orgânica uti-
lizada no substrato. A aplicação de Ca
aumentou 26% em peso e 21% em nú-
mero de frutos por metro quadrado em
relação a não aplicação de cálcio. Estes

resultados mostraram o efeito benéfico
da aplicação de cálcio em pré-plantio pela
calagem e/ou fertirrigação com Ca em
solos com saturação de bases (V%) abai-
xo de 70%. Isto deve provavelmente ao
aumento da disponibilidade de Ca, do pH
do solo e da melhoria das condições para
absorção dos outros nutrientes.

A análise de contrastes também mos-
trou que a média dos tratamentos
fertirrigados com cálcio diferiram
(p<0,01) da sua não aplicação (testemu-
nha) para as variáveis peso e número de
frutos comerciais por metro quadrado.
A produtividade foi 30% e o número dos
frutos comerciais foi 27% maior na
fertirrigação (Tabela 1).

A média do número de frutos comer-
ciais dos tratamentos fertirrigados com
cálcio e calagem foi 23% maior (3,52
frutos m-2) que no tratamento com
calagem (2,87 frutos m-2), indicando

uma maior eficiência da fertirrigação
com cálcio. Provavelmente, porque sen-
do o Ca de difícil translocação na plan-
ta (Poovaiah, 1985) e ser absorvido pre-
dominantemente pelo fluxo de massa,
se acumula nas partes onde ocorrem as
maiores taxas de transpiração, como as
folhas. Na fase de grande demanda por
Ca, como na fase produtiva, haveria di-
ficuldades para a translocação de Ca das
folhas para regiões de rápido crescimen-
to, como as regiões meristemáticas e os
frutos, e desta maneira o contínuo su-
primento de Ca às plantas na
fertirrigação é o mais eficiente.

Os tratamentos fertirrigados com
nitrato de cálcio e cloreto de cálcio pro-
porcionaram maior rentabilidade (rela-
ção entre lucro e custo de produção), que
foi respectivamente de 1,18 e 1,16; en-
quanto que os tratamentos com cálcio
tamponado e cálcio quelatizado apresen-

Avaliação de fontes de cálcio na cultura do melão tipo ‘Gália’ sob cultivo protegido

*, **, e ns,  significativo (p=0,05) ou (p=0,01) e não significativo, respectivamente.

Tabela 1. Produção de frutos de melão Híbrido “Galileo”, em cultivo protegido. Brasília,
Embrapa Hortaliças, 2002.

Tratamentos
Frutos comerciais Peso médio

(g)kg m-2 nº m-2

Testemunha 2,11 2,78 767

Calagem 2,32 2,87 805

Fertirrigação: Nitrato de cálcio 2,77 3,33 830

Fertirrigação: Cálcio tamponado 2,64 3,61 732

Fertirrigação: Cálcio quelatizado 2,70 3,52 770

Fertirrigação: Cloreto de cálcio 2,89 3,61 805

Teste F ns ns ns

C.V.(%) 18,91 17,54 8,45

Contrastes

Testemunha x Calagem ns ns ns

Testemunha x Cálcio * * ns

Testemunha x Fertirrigação ** ** ns

Calagem x Fertirrigação ns * ns

*, e ns, significativo (p=0,05) e não significativo, respectivamente. Médias seguidas de le-
tras iguais nas colunas não diferem estatisticamente pelo teste de Duncan.

Tabela 2. Concentração de cálcio em folhas de plantas de melão “Galileo” cultivado em
vaso aos 55 e 91 dias após o transplantio (DAT). Brasília, Embrapa Hortaliças, 2002
Tratamentos 55 DAT (g kg-1) 91 DAT (g kg-1)

Testemunha 12,29 8,54 b

Calagem 8,60 12,35 ab

Fertirrigação: Nitrato de cálcio 11,14 12,22 b

Fertirrigação: Cálcio tamponado 10,35 15,02 a

Fertirrigação: Cálcio quelatizado 10,89 13,59 a

Fertirrigação: Cloreto de cálcio 14,64 14,99 a

C.V.(%) 27,58 26,94

Teste F ns *
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taram rentabilidade menor (0,53 e 0,74,
respectivamente).

As concentrações de Ca encontradas
aos 55 DAT e aos 91 DAT nas folhas de
meloeiro (Tabela 2) foram inferiores às
consideradas normais por Belfort et al.,
(1986). Entretanto, apresentaram con-
centração de cálcio dentro dos níveis
considerados adequados (10-20 g.kg-1)
por Locascio (1993), exceto o tratamen-
to calagem aos 55 DAT e testemunha
aos 91 DAT. Essa baixa concentração
ocorreu, provavelmente, pela redução
observado do sistema radicular das plan-
tas cultivadas em vaso.

A média dos dados de concentração
do cálcio nas folhas aos 91 DAT nos tra-
tamentos onde este nutriente foi aplica-
do em fertirrigação foi 13% maior que
o tratamento onde o cálcio foi aplicado
somente na calagem. Isto mostrou que
o cálcio aplicado na forma de fontes
solúveis em fertirrigação, foi absorvido
pelas plantas mais prontamente e mais
eficientemente que o cálcio aplicado
somente sob a forma de calcário devido
a sua baixa solubilidade nesta fonte.

Nas tabelas 2 e 3 observa-se a se-
qüência decrescente de concentração
dos macronutrientes; N, K, Ca, S, P e
Mg mostrando também que o cálcio é
um dos nutrientes de maior requerimen-
to para o melão tipo Gália, híbrido
Galileo cultivado nestas condições. Ape-
sar de alguma variação ao longo do tem-
po, as concentrações de N, P e Mg en-
contradas estavam dentro da faixa con-
siderada adequada para a cultura de
melão Gália, enquanto que o K estaria
abaixo dos valores considerados nor-
mais segundo Rincon et al. (1998).

Os teores de micronutrientes (Tabe-
la 3) nas folhas de melão foram inferio-
res aos valores considerados adequados
(Locascio, 1993; Martinez et al., 1999).
Alguns sintomas visuais de deficiência
dos micronutrientes foram observados
para valores abaixo de 1,2; 11,1; 17,7;

30,0 mg kg-1 de Cu, Zn, Fe e Mn res-
pectivamente (dados não apresentados).
Existe a necessidade de realizar novos
experimentos para definir os níveis crí-
ticos de micronutrientes para este tipo
de melão nas condições de solo e clima
de cerrados.

Não houve diferença (p>0,05) para
os teores de espessura da polpa (média
de 2,91 cm), firmeza (média de 6,57 N),
teor de sólidos solúveis (média de
11,28), acidez total titulável (média de
8,62) e relação Brix/ATT (média de
1,54). Estes valores foram de uma certa
forma diferentes dos resultados obtidos
por outros autores. Os valores médios
de espessura foram inferiores aos valo-
res encontrados por Menezes (1996)
mas superiores aos valores encontrados
por Artés et al. (1993) e por Pádua et al.
(2001). Os teores médios para acidez
total titulável (ATT) em todos tratamen-
tos foram superiores ao encontrado por
Artés et al. (1993) e os de firmeza fo-
ram inferiores aos de Souza et al. (2001).
Tais divergências são devido, provavel-
mente, às diferenças de época, clima,
manejo e sistema de plantio e cultivar,
bem como ao avançado estágio de
maturação dos frutos utilizados. O teor
de sólidos solúveis totais é um dos fato-
res mais estudados e utilizados como
critério de qualidade comercial. Neste
trabalho os valores de sólidos solúveis
encontrados (ºBrix>9%) estão dentro do
padrão ótimo para comercialização no
mercado interno, que prefere frutos do-
ces (Gonçalves et al., 1996).

Conclui-se que há a necessidade de
aplicação de cálcio no meloeiro sob cul-
tivo protegido para solos com saturação
de base abaixo de 70 % e que a calagem
mais a fertirrigação com Ca foi mais
efetiva que só a calagem. O uso do ni-
trato ou cloreto de Ca em fertirrigação
apresentaram maior rentabilidade que a
calagem, fertirrigação com Ca
tamponado ou Ca quelatizado.
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No processo de produção massal de
parasitóides do gênero

Trichogramma, um dos pontos primor-
diais é a escolha do hospedeiro alternati-
vo de criação, pois suas características fí-
sico-químicas podem afetar a aceitação e
adaptação das espécies e/ou linhagens, o
que interferiria nas características bioló-
gicas, e na sua agressividade, comprome-
tendo a qualidade do parasitóide produzi-
do e sua eficiência a nível de campo
(Bigler, 1994; Monje et al., 1999). Esses
parasitóides de ovos têm sido criados, nos
vários países que os produzem, em diver-
sos hospedeiros alternativos (Greenberg
et al., 1998; Parra, 2002). No entanto, uti-
liza-se preferencialmente as mariposas
pragas de grãos armazenados, por serem
de fácil criação e multiplicação, baixo
custo de produção e por não afetarem o
desenvolvimento desse inimigo natural
(Navarro, 1998; Greenberg et al., 1998).

PRATISSOLI, D.; HOLTZ, A.M.; GONÇALVES, J.R.; OLIVEIRA, R.C.; VIANNA, U.R. Características biológicas de linhagens de Trichogramma pretiosum,
criados em ovos de Sitotroga cerealella e Anagasta kuehniella. Horticultura Brasileira, Brasília, v.22, n.3, p.562-565, jul-set 2004.

Características biológicas de linhagens de Trichogramma pretiosum,
criados em ovos de Sitotroga cerealella e Anagasta kuehniella
Dirceu Pratissoli1; Anderson Mathias Holtz2; José Roberto Gonçalves2; Regiane Cristina de Oliveira3;
Ulysses Rodrigues Vianna2

1Depto. Fitotecnia, CCA, UFES, 29500-000 Alegre-ES; E-mail: dirceu@npd.ufes.br; 2Depto. Biol. Animal, UFV, 36571-000 Viçosa-MG;
3Estudante agronomia, UFES.

A primeira tentativa do uso dessas
mariposas na criação massal de
Trichogramma, foi realizada por
Flanders (1930), que demonstrou a pos-
sibilidade de criá-los em ovos de
Sitotroga cerealella. Com a técnica do-
minada, outras espécies foram avalia-
das, sendo que, na atualidade, é de con-
senso entre os pesquisadores que
Anagasta kuehniella, Corcyra
cephalonica e S. cerealella são os hos-
pedeiros mais utilizados, por serem os
mais eficientes para a produção massal
de Trichogramma (Greenberg et al.,
1998; Hassan, 1997a).

O estudo da qualidade nutricional
dos hospedeiros alternativos tem sido
uma prática rotineira de laboratório,
empregada como uma etapa no contro-
le de qualidade das espécies e/ou linha-
gens de Trichogramma produzidos
massalmente ( Vinson, 1997; Parra et al.,

2002). O objetivo do trabalho foi com-
parar as características biológicas de
cinco linhagens de T. pretiosum,
coletados em campos comerciais de to-
mate, quando criados em ovos de A.
kuehniella e S. cerealella, visando a pro-
dução desses parasitóides para a utili-
zação no controle biológico de pragas.

MATERIAL E MÉTODOS

As linhagens de T. pretiosum foram
coletadas em plantios comerciais de to-
mate do estado do Espírito Santo, loca-
lizados em Alegre, a 200 metros de alti-
tude; Afonso Cláudio, a 380 metros; e
Venda Nova do Imigrante, a 1050, 750
e 650 metros de altitude.

Para cada linhagem de
Trichogramma, foram individualizadas
60 fêmeas recém-emergidas, em tubos
de vidro de 8,5 x 2,5 cm, fechados com

RESUMO
Avaliaram-se as características biológicas de cinco linhagens de

T. pretiosum Riley (Hym.:Trichogrammatidae), coletadas em plan-
tios comerciais de tomate, e criados em ovos de A. kuehniella (Zeller)
e S. cerealella (Olivier). A taxa de parasitismo das cinco linhagens
variou de 56,1 a 68,6%, quando o hospedeiro foi A. kuehniella, sen-
do superior à do hospedeiro S. cerealella. A viabilidade de todas as
linhagens, quando criadas em ovos de S. cerealella, foi superior a
90%; no entanto, somente nas linhagens provenientes de Afonso
Cláudio e Venda Nova do Imigrante é que a viabilidade das linha-
gens de Trichogramma criadas em ovos de S. cerealella, foram sig-
nificativamente maiores que as criadas sobre A. kuehniella. A
longevidade dos descendentes submetidos ao parasitismo foi supe-
rior para todas as linhagens quando criadas em ovos de A. kuehniella.
Ambos os hospedeiros podem ser empregados na criação massal das
cinco linhagens estudadas. Contudo, tomando-se por base a taxa de
parasitismo e a qualidade da progênie, o hospedeiro A. kuehniella
demonstrou ser superior a S. cerealella.

Palavras-chave: Lycopersicon esculentum, tomate, controle bioló-
gico, criação massal, hospedeiro, parasitóides de ovos.

ABSTRACT
Biological characteristics of Trichogramma pretiosum

lineages, reared in Anagasta kuehniella and Sitotroga cerealella
eggs

The biological characteristics of five lineages of T. pretiosum
Riley (Hym.: Trichogrammatidae), collected from tomato crops, and
reared in A. kuehniella (Zeller) and S. cerealella (Olivier) eggs were
evaluated. The parasitism rate of the lineages, varied from 56,1 to
68.6%, when the host was A. kuehniella, being higher than for S.
cerealella. The viability of all lineages, when reared in S. cerealella
eggs, was superior to 90%; however, only those lineages reared in S.
cerealella eggs and collected in Afonso Cláudio and Venda Nova
dos Imigrantes (Espirito Santo State, Brazil) were significantly higher
than those reared on A. kuehniella. The longevity of the offspring
submitted to the parasitism, was higher in all the lineages reared in
A. kuehniella eggs. All five lineages can be mass reared using both
hosts. However, considering the parasitism rate and the quality of
the progeny, the host A. kuehniella seems to be superior than S.
cerealella.

Keywords: Lycopersicon esculentum, tomato, biological control,
massal rearing, host egg parasitoid.
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filme plástico de PVC, sendo alimenta-
das com mel puro, depositado na pare-
de interna dos tubos, com o auxilio de
um estilete. Do montante separado, 30
fêmeas de cada linhagem receberam
ovos de A. kuehniella, sendo que para
cada uma foram oferecidos 50 ovos,
com no máximo 24 horas de desenvol-
vimento embrionário, fixados em retân-
gulos de cartolina, e inviabilizados sob
lâmpada germicida por 45 minutos. Para
as outras 30 fêmeas foram oferecidos
ovos de S. cerealella, utilizado-se o
mesmo procedimento, porém sem a
inviabilização dos ovos, pois esta espé-
cie não possui o hábito de canibalismo.

O parasitismo, em ambos os hospe-
deiros, foi permitido por período de 24
horas, sendo as fêmeas posteriormente
retiradas dos tubos, e os mesmos
retornados às câmaras climatizadas, re-
guladas a 25±1oC, umidade relativa de
70±10% e fotofase de 14 horas. As ca-
racterísticas avaliadas foram a duração
do ciclo de desenvolvimento, percenta-
gem de parasitismo, viabilidade, razão
sexual e a longevidade dos descenden-
tes em presença ou ausência dos hospe-
deiros testados.

O delineamento experimental utili-
zado foi inteiramente casualizado, no
esquema fatorial 5x2 (linhagens x hos-
pedeiro), com 30 repetições. Os dados
foram submetidos à analise de variân-
cia e as médias comparadas pelo teste
de Tukey, ao nível de 5% de
significância. Para efeito da análise, os
dados da viabilidade foram transforma-
dos em arco seno √(x/100); do para-
sitismo em arco seno √(x + 0,5/100); da
razão sexual em √(x + 0,8); e os da
longevidade dos descendentes, subme-
tidos à ausência de parasitismo, em
√(x + 0,5), de forma que sejam obede-
cidas as pré-suposições de análise de va-
riância.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Verificou-se que tanto A. kuehniella
como S. cerealella foram aceitos por
todas as linhagens de T. pretiosum, como
hospedeiros alternativos (Tabela 1). No
entanto, constatou-se que o parasitismo
no primeiro hospedeiro foi maior que
no segundo, para todas as linhagens.
Esse comportamento foi semelhante ao

encontrado por Gomes (1997), que ava-
liou a agressividade de cinco linhagens
T. pretiosum, provenientes de ovos de
Heliothis virescens (Fabricius) em três
hospedeiros alternativos, encontrando
também menor aceitação em ovos de S.
cerealella.

A linhagem proveniente de Venda
Nova do Imigrante a 1050m, quando
criada em ovos de A. kuehniella, apre-
sentou a menor taxa de parasitismo em
relação às demais linhagens. Já no hos-
pedeiro S. cerealella, a variação na
agressividade foi maior, sendo os me-
nores parasitismos verificados para as
linhagens provenientes de V. N. do Imi-
grante a 750 e 1050 m. Independente-
mente do hospedeiro e da variação na
agressividade, as linhagens apresenta-
ram um parasitismo superior às linha-
gens testadas por Gomes (1997), sobre
os mesmos hospedeiros, cujos níveis
variaram de 56,1 a 68,6%, em ovos de
A. kuehniella, e de 41,4 a 51,9%, em
ovos de S. cerealella.

Entre os fatores do hospedeiro, al-
guns podem interferir no parasitismo de
Trichogramma, como a área superficial
do ovo, espessura do córion (Schmidt e
Smith, 1985; 1987) e a presença de quí-

micos voláteis. No entanto, caracterís-
ticas intrínsecas do ovo, como a quali-
dade nutricional, pode ter sido o princi-
pal fator no processo de aceitação do
hospedeiro (Shipp et al., 1998; Pratissoli
e Parra, 2000; 2001).

Não se observou variação na dura-
ção do ciclo de desenvolvimento dos
parasitóides tanto em função da linha-
gem como dos hospedeiros. Este fato
sugere que ambos os hospedeiros apre-
sentam características físico-químicas
que permitem o desenvolvimento dos
parasitóides, visto que os mesmos são
utilizados em criações massais (Hassan,
1997b; Greenberg et al., 1998).

No que se refere à viabilidade, des-
cendentes das linhagens de T. pretiosum
provenientes de Afonso Cláudio e V.N.
do Imigrante a 1050 m, criados em ovos
de S. cerealella, tiveram índices superio-
res aos criados em ovos de A. kuehniella
(Tabela 1). Em S. cerealella, todas as
cinco linhagens apresentaram viabilida-
de superior a 90% de descendentes
emergidos. Em A. kuehniella, a linha-
gem de altitude de 1050m de V.N. do
Imigrante apresentou viabilidade infe-
rior às das linhagens provenientes de
Alegre e V.N. do Imigrante a 650 e

Características biológicas de linhagens de Trichogramma pretiosum, criados em ovos de Sitotroga cerealella e Anagasta kuehniella

1 Pares de médias seguidas por pelo menos uma mesma letra minúscula na coluna, ou mai-
úscula na linha não diferem, entre si, pelo teste de Tukey a p < 0,05.
2 Os números entre parêntesis representam a altitude do local (ES) de coleta da linhagem.

Tabela 1. Taxa de parasitismo, viabilidade, razão sexual, longevidade dos descendentes
submetidos ou não ao parasitismo de cinco linhagens de Trichogramma pretiosum, desen-
volvidas em Anagasta kuehniella e Sitotroga cerealella. (25±1oC, UR=70±10% e fotofase =
12 h). Alegre, UFES, 2002.

Hospedeiro

Linhagem de T. pretiosum

Alegre
(200 m)

Afonso
Claudio
(380 m)

Venda Nova do Imigrante

1050 m 750 m 650 m

Taxa de parasitismo (%)

A. kuehniella 68,6aA 63,1aA 56,1aB 68,6aA 65,8aA

S. cerealella 51,9bA 48,0bA 43,2bB 41,4bB 47,2bA

Viabilidade (%)

A. kuehniella 93,0aA 83,7bAB 75,2bB 90,7aA 87,3aA

S. cerealella 93,2aA 90,4aA 91,6aA 91,6aA 90,9aA

Razão sexual

A. kuehniella 0,67aAB 0,49aC 0,64aABC 0,72aA 0,53aBC

S. cerealella 0,42bA 0,43aA 0,54aA 0,56bA 0,59aA

Longevidade (dias) dos descendentes submetidos ao parasitismo

A. kuehniella 9,9aA 9,5aA 8,9aAB 8,5aAB 7,8aB

S. cerealella 5,9bAB 5,2bB 5,1bB 7,0bA 4,8bB

Longevidade (dias) dos descendentes não submetidos ao parasitismo

A. kuehniella 10,9aA 10,8aA 7,3aB 10,6aA 9,1aA

S. cerealella 8,3bAB 9,6aA 7,0aB 7,6bB 8,6aAB
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750m. No entanto, somente a primeira
e quarta linhagem (200 e 750 m) apre-
sentaram um percentual de emergência
dos descendentes superior a 90%. Em
valores absolutos, os maiores
percentuais de viabilidade, independen-
te do hospedeiro, foram observados para
a linhagem proveniente de Alegre.

No controle de qualidade de produ-
ção de Trichogramma, a viabilidade é
considerada satisfatória quando o
percentual de adultos emergidos for su-
perior a 85% (Navarro, 1998). Assim,
podemos verificar que todas as linha-
gens mantidas em ovos de S. cerealella
atingiram índices superiores ao consi-
derado satisfatório. Já em ovos de A.
kuehniella, as linhagens provenientes de
Afonso Cláudio e V.N. do Imigrante a
1050 m de altitude, atingiram índices
inferiores ao recomendado como
satisfatório.

Verificou-se que a razão sexual das
linhagens provenientes de Alegre e V.N.
do Imigrante a 750 m, criadas em ovos
de A. kuehniella, foi superior às criadas
em S. cerealella, demonstrando que nes-
te hospedeiro pode-se produzir maior
número de fêmeas. Sobre ovos do hos-
pedeiro A. kuehniella, a linhagem de
V.N. do Imigrante a 750 m apresentou o
maior valor, porém não diferiu das ob-
tidas em Alegre e V.N. do Imigrante a
1050 m. Já sobre ovos de S. cerealella
todas as linhagens se comportaram de
forma semelhante (Tabela 1). A linha-
gem obtida em Alegre, quando criada
sobre S. cerealella, e a linhagem obtida
em Afonso Cláudio, não atingiram o
índice satisfatório exigido no controle
de qualidade de Trichogramma, que é
de uma razão sexual igual ou superior a
0,5 (Navarro, 1998), Isto pode ser devi-
do a essas linhagens terem sido recen-
temente introduzidas em laboratório
(Lewis e Martin, 1990).

A longevidade dos descendentes que
receberam ovos para parasitar foi signi-
ficativamente superior, para todas as li-
nhagens, quando essas foram prove-
nientes de ovos de A. kuehniella (Tabe-
la 1). A linhagem proveniente de V.N.
do Imigrante a 650 m foi a que apresen-
tou a menor longevidade. Em S.
cerealella, a longevidade dos descen-
dentes da linhagem obtida em V.N. do
Imigrante a 750 m foi significativamente

superior à das linhagens provenientes de
Afonso Cláudio e V.N. do Imigrante a
1050 e 650 m de altitude.

Os descendentes das linhagens de
Alegre e V.N. do Imigrante a 750 m, que
não receberam ovos para parasitar, apre-
sentaram maior longevidade quando
criados em ovos de A. kuehniella do que
em S. cerealella  (Tabela 1). Sobre A.
kuehniella, a linhagem proveniente de
V.N. do Imigrante a 1050 m, foi a que
apresentou a menor longevidade, dife-
rindo das demais. Já em S. cerealella,
essa mesma linhagem também teve a
menor longevidade, porém diferindo
apenas daquela proveniente de Afonso
Cláudio.

A variabilidade encontrada na
longevidade dos descendentes (Tabela
1), pode estar relacionada à quantidade
e qualidade do conteúdo do hospedeiro,
requerida em função das características
genéticas, fenológicas e fisiológicas por
cada espécie e/ou linhagem desse
parasitóide (Lewis e Matin, 1990; Go-
mes, 1997).

Independente da análise estatística,
e dos descendentes de todas as linha-
gens estudadas terem sido submetidos
ao parasitismo ou não, a longevidade
sobre o hospedeiro A. kuehniella tam-
bém sempre foi superior quando com-
parado com aqueles criados em ovos do
hospedeiro S. cerealella, o que também
reforça a hipótese da superioridade do
primeiro hospedeiro.

Com exceção da duração do ciclo de
desenvolvimento, em todos os outros
parâmetros biológicos as linhagens de
Trichogramma apresentaram comporta-
mentos diferenciados (Tabela 1). Essa
variação no comportamento das linha-
gens pode ser devido às mesmas serem
nativas de habitat diferentes e por terem
preferência diferenciada para hospedei-
ros, culturas e condições climáticas (Go-
mes, 1997; Fernandes et al., 1999). Vá-
rios pesquisadores têm utilizado como
critério de seleção de espécies e/ou li-
nhagens de Trichogramma a preferên-
cia hospedeira, o comportamento de
busca e a tolerância às condições climá-
ticas, pois a variabilidade existente en-
tre as populações desse parasitóide de
ovos permite a seleção de indivíduos de
alta qualidade (Gomes, 1997; Hassan,
l997b). Para a análise da seleção das li-

nhagens de Trichogramma têm se em-
pregado parâmetros como o número de
ovos parasitados, tipo do hospedeiro,
viabilidade, razão sexual e a
longevidade dos adultos (Pratissoli e
Parra 2001; Gomes, 1997).

Com base nos resultados, pode-se
inferir que ambos os hospedeiros podem
ser empregados para a criação massal
das cinco linhagens estudadas. Contu-
do, considerando-se a taxa de
parasitismo e a qualidade da progênie,
o hospedeiro A. kuehniella demonstrou
ser superior a S. cerealella. Dentre as
linhagens avaliadas, e nas condições em
que foram realizados os testes, a prove-
niente de Venda Nova do Imigrante a
750 m de altitude, apresentou o melhor
conjunto de características biológicas.
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A camomila (Chamomilla recutita
(L.) Rauschter sinonímia

Matricaria chamomilla L., Asteraceae)
é originária da Europa e Norte da Áfri-
ca e, atualmente, está dispersa em prati-
camente todos os continentes (Amat,
1982; Salamon, 1994). No Brasil, foi
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Produção de capítulos florais da camomila em função de populações de
plantas e da incorporação ao solo de cama-de-aviário1
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introduzida pelos imigrantes europeus
há mais de 100 anos. Atualmente, é a
planta medicinal com a maior área de
cultivo e com o maior envolvimento de
pequenos produtores rurais. Apesar dis-
so, é considerada cultura secundária, na
qual utilizam-se técnicas inadequadas de

produção e de beneficiamento, que re-
sultam em produtos de baixa qualidade
(Corrêa Júnior e Taniguchi, 1992). Se-
gundo Dalla Costa (2001), no país pro-
duz-se o suficiente para o consumo in-
terno, cerca de 150 toneladas de capítu-
los florais secos por ano, e se a produ-

1 Parte da dissertação de mestrado do primeiro autor apresentada à UFMS, para obtenção do título de Mestre em Agronomia. Apoio financeiro: CNPq e
FUNDECT-MS.

RESUMO
O experimento foi realizado no horto de plantas medicinais da

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Dourados, de abril
a setembro/2000. Avaliou-se o efeito do uso de cama-de-aviário
semidecomposta incorporada ao solo e populações de plantas sobre
as características morfológicas, a produção e a qualidade do óleo
essencial dos capítulos florais da camomila cv. ‘Mandirituba’. Os
fatores em estudo deram origem aos nove tratamentos, combinando
respectivamente espaçamentos entre plantas (m) e cama-de-aviário
(kg m-2): 0,16 e 1,2; 0,24 e 1,2; 0,16 e 2,8; 0,24 e 2,8; 0,20 e 2,0;
0,11 e 1,2; 0,29 e 2,8; 0,16 e 0,2 e 0,24 e 3,8, dispostos no delinea-
mento experimental de blocos casualizados, com quatro repetições.
As características avaliadas foram altura de plantas; número, altura
e diâmetro, massa fresca e seca e análise qualitativa do óleo essen-
cial dos capítulos florais. A altura média máxima das plantas da
camomila ‘Mandirituba’ foi de 0,61 m, sendo considerada cultivar
de porte baixo. Não houve efeito significativo da interação
espaçamentos entre plantas e cama-de-aviário sobre as característi-
cas avaliadas. A produção dos capítulos florais foi influenciada mais
intensamente pelo espaçamento entre plantas do que pela cama-de-
aviário. O menor espaçamento induziu os maiores números (56,57
milhões ha-1) e massas secas dos capítulos florais (1.080 kg ha-1). As
alturas (0,71 a 0,81 cm aos 100 dias e 0,68 a 0,71 cm aos 116 dias
após transplante), o diâmetro (1,96 a 2,13 cm aos 100 dias e 1,83 a
1,91 cm aos 116 dias após transplante) e a massa unitária dos capí-
tulos florais (0,12 g) não foram significativamente influenciados pe-
los tratamentos estudados. A produção média de massa seca dos
capítulos florais (800 kg ha-1) foi maior que a média brasileira con-
vencional (500 kg ha-1). O óleo essencial obtido, nas amostras dos
nove tratamentos, apresentou cor azul intensa e odor característico,
como descrito na literatura para os óleos de boa qualidade e apro-
priados para a comercialização.

Palavras-chave: Chamomilla recutita sin., Matricaria chamomilla,
Asteraceae, resíduo orgânico, controle de qualidade, CCD em sílica
gel, perfil cromatográfico.

ABSTRACT
Production of capitula of chamomile as a result of plant

populations and chicken manure incorporated to the soil

This experiment was carried out in the Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso State, Brazil, from April to
September 2000, on a dystrorthox soil, clay texture. The use of
semidecomposed chicken manure, morphological characteristics of
plant populations, yield and essential oil quality of chamomile
capitula cv. ‘Mandirituba’ were evaluated. The evaluated treatments,
which combined, respectively, plant spacing (m) and levels of chicken
manure (kg m-2) were: 0.16 and 1.20; 0.24 and 1.20; 0.16 and 2.80;
0.24 and 2.80; 0.20 and 2.00; 0.11 and 1.20; 0.29 and 2.80; 0.16 and
0.20 and 0.24 and 3.80, arranged in a randomized block design with
four replications. Evaluated characteristics were plant height, number
and height and diameter of capitula; fresh and dry matter of capitula
and qualitative analysis of capitula essential oil. Maximum average
height of ‘Mandirituba’ chamomile plants was 0,61 m, being
considered as small-sized plants. There was no significant effect of
spacing among plants/chicken manure level interaction on evaluated
characteristics. Production of capitula was more intensively
influenced by spacing among plants than by chicken manure. The
smallest space resulted in the highest number of capitula (56,573,000
ha-1) and in the highest amount of dry matter production (1,08 kg ha-

1). Heights (0.71 to 0.81 cm at 100 days and 0.68 to 0.71 cm at 116
days after transplant), diameter (1.96 to 2.13 cm at 100 days and
1.83 to 1.91 cm at 116 days after transplant) and average mass per
capitulum (0.12 g) were not influenced significantly by studied
treatments. The average dry matter production of capitula (800 kg
ha-1) was higher than conventional Brazilian average (500 kg ha-1).
Essential oil samples extracted from capitula from the nine treatments
showed intense blue color and characteristic fragrance, indicating
the good quality of the oil.

Keywords: Chamomilla recutita sin. Matricaria chamomilla,
Asteraceae, organic residue, quality control, CCD in gel silica.

(Recebido para publicação em 24 de abril de 2003 e aceito em 30 de março de 2004)
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ção aumentar e os capítulos produzidas
forem de boa qualidade, é possível a
exportação, principalmente para a Eu-
ropa, onde o consumo é grande.

Os capítulos florais da camomila
contêm óleos essenciais e flavonóides e
são utilizados na medicina popular, pe-
las suas propriedades carminativas,
espasmolíticas e antiinflamatórias
(Robbers et al., 1996), dentre outras
(Salamon, 1994; Rodríguez et al., 1996;
Silva, 1999). As atividades
antiinflamatória e antiespasmódica es-
tão relacionadas aos principais consti-
tuintes encontrados no óleo essencial
(sesquiterpenos, derivados do bisabolol)
e lactonas guaianolídicas
(procamazuleno), e o efeito
espasmolítico aos flavonóides (Robbers
et al., 1996). O teor de óleo essencial dos
capítulos florais pode variar de 0,3 a
1,5%, mas só são comercializados aque-
les com teor mínimo de 0,4%, de acordo
com a Farmacopéia Brasileira (Donalísio,
1985; Corrêa Júnior et al., 1994; Farias,
1999) e de 0,5 a 3% de flavonóides to-
tais (Wagner e Bladt, 1996).

Estudos sobre aspectos agronômicos
da camomila no Brasil são muito escas-
sos, apesar de apresentar-se como alter-
nativa para rotação de culturas típicas
de inverno e como fonte de renda para
os proprietários de pequenas áreas. Den-
tre as necessidades primárias de estudo
têm-se a adubação mineral e/ou orgâni-
ca e as populações de plantas, que po-
dem contribuir para a maior produção
de biomassa e de metabólitos secundá-
rios. Em geral, recomenda-se o uso de
2,0 a 5,0 kg m-2 de esterco de curral cur-
tido ou composto orgânico ou 2,5 kg m-

2 de esterco de aves (Corrêa Júnior et
al., 1994; Maia e Furlani, 1996). Pes-
quisas feitas com camomila, fora do
Brasil, indicam que dentre os
macronutrientes, a aplicação de 40 kg
ha-1 de N na forma de sulfato de amônio
proporcionou aumento significativo de
até 29,1% na produção dos capítulos flo-
rais e de óleo essencial; o uso de fósfo-
ro e potássio teve pequeno efeito na pro-
dução de biomassa ou de óleo essencial
(El-Hamidi et al., 1965). Segundo
Chandra e Kappor (1971), a aplicação
de 45 kg ha-1 de fertilizantes
nitrogenados teve notável efeito sobre
a produção de capítulos florais e o ren-

dimento de óleo essencial; por outro
lado, a aplicação de fósforo (90 kg ha-1

de P
2
O

5
) e potássio (202 kg ha-1 de K

2
O)

teve efeito insignificante sobre a produ-
ção de inflorescências, em uma média
de quatro colheitas. Conforme Madueño
Box (1973) a camomila responde me-
lhor aos adubos nitrogenados e
potássicos.

Estudando o efeito de esterco bovi-
no (40 t ha-1), adubos verdes (Mucuna
aterriba + Crotalaria spectabilis) e adu-
bação química (80 kg ha-1 de N na for-
ma de uréia; 80 kg ha-1 de N na forma
de sulfato de amônio e 34 kg ha-1 de N,
120 kg ha-1 de P

2
O

5
 e 69 kg ha-1 de K

2
O

da fórmula 4-14-8) na produção da
camomila cv. Mandirituba e do seu óleo
essencial, Corrêa Júnior (1994) obser-
vou que os tratamentos não influencia-
ram a altura de plantas (0,24 m até o
início do florescimento e entre 0,45 a
0,48 m na última colheita), a produção
de matéria seca dos capítulos florais
(média de 886 kg ha-1) e nem a quanti-
dade percentual média de óleo essencial
(0,84%). Por outro lado, o uso dos adu-
bos verdes induziu aumento da quanti-
dade percentual de camazuleno
(10,17%, maior que a média mundial),
e de óleo essencial (0,46% maior que
os 0,40% que a Farmacopéia Brasileira
aceita como teor mínimo) e o uso de
esterco bovino induziu altura dos capí-
tulos florais entre 5,56 e 6,02 mm, na
segunda colheita.

Estudando o crescimento e a produ-
ção de capítulos florais da camomila
‘Mandirituba’ em função de cinco do-
ses de nitrogênio (3; 18; 30; 42 e 57 kg
ha-1), na forma de sulfato de amônio, e
de cinco doses de cama-de-aviário
(1.000; 6.000; 10.000; 14.000 e 19.000 kg
ha-1), Vieira et al. (2001) observaram que
no início do florescimento as maiores
alturas das plantas (0,38 m) eram daque-
las cultivadas com as maiores doses de
N e de cama-de-aviário. A maior altura
dos capítulos florais (0,75 m) foi obtida
com a maior dose de cama-de-aviário,
independente da dose de N utilizada. Os
diâmetros dos capítulos florais cresce-
ram significativamente com as doses de
N, variando de 1,81 a 2,07 cm. As maio-
res massas secas de capítulos florais
(1.109 kg ha-1) resultaram da maior dose
de nitrogênio (57 kg ha-1) associada com

as maiores doses de cama-de-aviário
(14.000 e 19.000 kg ha-1). Os maiores
números de capítulos florais (cerca de
51,45 milhões ha-1) foram obtidos com
altas doses de cama-de-aviário, associa-
das com baixas (3,0 kgha-1 de N) ou al-
tas doses de N (57,0 kg ha-1).

Os espaçamentos recomendados
para a cultura da camomila são bastante
variáveis, desde 0,20 a 0,60 m entre
plantas e fileiras (Martins et al., 1998).
Apesar de serem mais trabalhosos do
que o semeio a lanço, o cultivo em filei-
ras tem induzido a uma melhor produti-
vidade (Corrêa Júnior et al., 1994). Es-
tudando o teor de óleo essencial e a per-
centagem de camazuleno no óleo essen-
cial em capítulos florais de diferentes
cultivares de camomila da Hungria e do
Egito, sob a influência de populações
(1,6; 3,0 e 5,3 plantas m-2) e de níveis
de adubação nitrogenada (71,4; 142,8 e
214,2 kg ha-1 de N) Sváb et al. (1967),
citados por Corrêa Júnior (1994), não
encontraram diferenças significativas
nos fatores pesquisados.

Este trabalho teve como objetivo
avaliar algumas características
morfológicas e a produção de capítulos
florais e o perfil cromatográfico do óleo
essencial da camomila cv. Mandirituba
em função de populações de plantas e
da incorporação ao solo de cama-de-
aviário semidecomposta.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido de abril
a setembro/2000, na Universidade Fe-
deral de Mato Grosso do Sul, em Dou-
rados. A cidade tem altitude média de
452 m e clima classificado pelo sistema
internacional de Köppen como Cwa -
Mesotérmico Úmido. A precipitação
média anual é de 1500 mm e a tempera-
tura média anual de 22ºC. A umidade
relativa do ar média do período foi de
73,18% (Estação Agroclimatológica da
UFMS). O solo, originalmente sob ve-
getação de cerrado, é classificado como
Latossolo Vermelho distroférrico, de
textura argilosa e de topografia plana.
Os resultados das análises químicas das
amostras do solo, antes do transplante e
após a colheita, foram, respectivamen-
te: pH H

2
O (1:2,5) = 5,7 e 6,0; P (mg

dm-3) = 9,0 e 25,0; K (mmol
c 
dm-3) = 4,8
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e 4,8; Al+3 (mmol
c 
dm-3) = 3,0 e 0,0; Ca+2

(mmol
c 
dm-3) = 30,0 e 43,9; Mg (mmol

c

dm-3) = 19,0 e 26,0; H + Al (mmol
c 
dm-

3) = 59,2 e 61,6; SB (mmol
c 
dm-3) = 53,8

e 74,7; CTC (mmol
c 
dm-3) = 113,0 e

136,3; V (%) = 47,0 e 54,0 e MO (g kg-

1) = 26,3 e 30,2. A composição da cama-
de-aviário (g kg-1) foi de 205,6; 28,5;
24,3 e 18,7 para C

orgânico
, P total, K total

e N total, respectivamente, e relação C/
N = 10,99.

Os fatores em estudo foram cinco
espaçamentos entre plantas (0,11; 0,16;
0,20; 0,24 e 0,29 m, correspondentes às
populações de 239.976, 165.000,
132.000, 109.824 e 90.816 plantas ha-1,
respectivamente) e cinco doses de cama-
de-aviário semidecomposta (0,2; 1,2;
2,0; 2,8 e 3,8 kg m-2), distribuídas a lan-
ço e incorporadas ao solo com
rotoencanteirador, a uma profundidade
de 0,20 m, um dia antes do transplante.
A definição dos tratamentos foi feita
pelo uso da matriz experimental PLAN
PUEBLA III (Turrent e Laird, 1975),
que resultou nas seguintes combinações
de  espaçamentos entre plantas (m) e
cama-de-aviário (kg m-2), respectiva-
mente: 0,16 e 1,2; 0,24 e 1,2; 0,16 e 2,8;
0,24 e 2,8; 0,20 e 2,0; 0,11 e 1,2; 0,29 e
2,8; 0,16 e 0,2 e 0,24 e 3,8. O delinea-
mento experimental utilizado foi o de
blocos casualizados, com nove trata-
mentos e quatro repetições. Cada par-
cela foi composta por um canteiro de
1,08 m de largura e 1,50 m de compri-
mento, com quatro fileiras de plantas,
espaçadas de 0,27 m entre elas.

Para a propagação foram usadas se-
mentes da camomila ‘Mandirituba’ pro-
venientes de plantas cultivadas no Horto
de Plantas Medicinais, oriundas de se-
mentes doadas pela Emater-PR. As mu-
das foram produzidas em bandejas e
transplantadas ao local definitivo quan-
do as plântulas atingiram cerca de 0,10
m de altura. O controle de plantas dani-
nhas foi feito com auxílio de enxada e
as irrigações, pelo sistema de aspersão,
sempre que necessárias. Não foi utili-
zado nenhum agrotóxico diretamente na
cultura para controle de pragas ou doen-
ças. Como foi observada a presença de
Diabrotica speciosa, para evitar prová-
veis danos à cultura, foram utilizadas
armadilhas com cabaças (Lagenaria sp)
embebidas com o inseticida Parathion

methyl, em dose de 10 ml L-1 de água,
distribuídas nas parcelas,
alternadamente (Heredia et al., 1998).

Durante o ciclo de cultivo, foram
medidas as alturas de todas as plantas
das parcelas, a cada dez dias, a partir de
30 até 110 dias após o transplante. Fo-
ram feitas dez colheitas manuais dos
capítulos florais de todas as plantas,
cujas flores liguladas encontravam-se
em posição horizontal, a partir de 52 até
122 dias após o transplante. Em cada
colheita, foram contados e pesados os
capítulos florais e depois, colocados em
secador com circulação de ar forçada a
36+2ºC, até massa constante, para ob-
tenção da matéria seca. Em três épocas,
aos 100, 108 e 116 dias após o trans-
plante foram separados, ao acaso, 30
capítulos florais por parcela e medidos,
com paquímetro, o diâmetro (incluindo
as flores liguladas) e a altura.

Às médias dos dados de altura das
plantas, com emprego de polinômios
ortogonais, foram ajustadas equações de
regressão. A significância dos modelos
foi obtida pelo teste F e os coeficientes
de regressão dos modelos selecionados,
pelo teste de t até 5% de probabilidade
(Banzatto e Kronka, 1989). Os dados de
produção e de características
morfológicas dos capítulos florais foram
submetidos à análise de variância para
determinação do erro experimental da
matriz. Para estimar as superfícies de
resposta, foram ajustados os modelos
quadrático e quadrático base raiz qua-
drada às médias por tratamento. Cada
componente dos modelos foi testado até
5% de probabilidade, pelo teste F, ten-
do sido utilizado o quadrado médio do
erro experimental da matriz. Cada efei-
to individual do modelo escolhido foi
testado até 10%, pelo teste F, corrigido
em função do erro experimental, usan-
do t calculado pelo SAEG (Alvarez V.,
1991; Ribeiro Junior, 2001).

As análises quantitativa e qualitati-
va do óleo essencial dos capítulos flo-
rais foram feitas no laboratório de
Farmacognosia da UFMS, em Campo
Grande (MS). Foram pesados 100 g de
capítulos florais frescos de cada trata-
mento, trituradas em liqüidificador com
mais 300 ml de água destilada, para
maior superfície de contato. Utilizaram-
se aparelhos tipo Clevenger graduados,

acoplados a balões volumétricos de fun-
do redondo de 1000 ml, aquecidos por
mantas térmicas com termostato, onde
as misturas foram colocadas. Para au-
xiliar no arraste à vapor, foi adicionado
em cada balão volumétrico 1 ml de so-
lução xilol. A extração foi mantida por
cinco horas a uma temperatura de apro-
ximadamente 100oC. Após completar o
processo, mediu-se a quantidade de óleo
extraído, descontando-se 1ml de xilol
(C

8
H

10
 – densidade = 0,85 - 0,87 a 20oC).

Para a análise qualitativa, uma alíquota
de 200 µl de cada amostra de óleo es-
sencial foi completada com 1,8 ml de
tolueno p.a. e 10 µl dessa solução fo-
ram aplicados em placa de vidro 20 x
20, coberta com sílica gel MERCK e
eluídas em tolueno: acetato de etila (p.a.)
93:7. Após a eluição, a placa foi seca e
revelada com vanilina 1% e ácido sul-
fúrico 10%, ambos em etanol p.a., se-
guida de aquecimento (Wagner e Bladt,
1996; Di Stasi, 1996). As cores obser-
vadas e os valores de Rf2 (retention
factor = fator de retenção de uma deter-
minada substância, quando a mesma é
avaliada em um sistema cromatográfico,
ou seja, a distância percorrida pela
amostra em função do sistema de
solvente ou fase móvel em uma deter-
minada fase fixa) das principais subs-
tâncias foram anotados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As curvas de crescimento em altura
das plantas da camomila (Figura 1) va-
riaram pouco em função dos tratamen-
tos, demonstrando que prevaleceu o
efeito do componente genético caracte-
rístico do cultivar. A maior altura média
(0,20 m) no início do florescimento, aos
46 dias após transplante, foi observada
no tratamento onde se combinou o me-
nor espaçamento entre as plantas (0,11
m) e a dose de 1,2 kg m-2 de cama-de-
aviário. No final do ciclo de cultivo, aos
103 dias após transplante, a maior altu-
ra (0,66 m) resultou do tratamento de
0,16 m entre plantas com 0,2 kg m-2 de
cama-de-aviário. O uso do espaçamento
de 0,24 m entre plantas, combinado com
a maior dose de cama-de-aviário (3,8 kg
m-2), resultou na menor altura final das
plantas (0,61 m), aos 101 dias após
transplante. Esses resultados foram di-
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ferentes daqueles obtidos por Corrêa
Júnior (1994), em Jaboticabal (SP), com
a camomila ‘Mandirituba’, onde as al-
turas das plantas foram de 0,24 m e 0,45
a 0,48 m, no início do florescimento e
final do ciclo de cultivo, respectivamen-
te, permitindo-lhe deduzir que a culti-
var era de porte baixo, quando compa-
rou com as alturas finais das cultivares
Egito (0,87 m), Argentina (0,89 m),
Budakalasz 2 (0,91 m), Offstein (0,96
m) e Bona (0,93 m), estudadas por Bezzi
et al. (1991), na Itália. Ferreira e Braz
(1995) também observaram padrão de
crescimento diferente em cinco cultiva-
res de camomila, originários da
Espanha, Holanda, Hungria, Dinamar-
ca e Argentina, em condições de casa-
de-vegetação, no outono, sendo a maior
altura (0,67 m) do genótipo Argentino e
a menor (0,45 m) daquele da Espanha.
As diferenças nas alturas das plantas,
encontradas nos distintos locais, podem
ser atribuídas, além das diferenças
genotípicas, às diferenças climáticas,
diferentes características dos solos onde
foram realizados os trabalhos ou mes-
mo a diferenças nas metodologias de
medição das plantas.

A maior produção de massa seca dos
capítulos florais (1.080 kg ha-1) foi ob-
tida com o tratamento de 0,11 m entre
plantas e 3,8 kg m-2 de cama-de-aviário
(Figura 2), sendo maior que a média do
Brasil e Argentina (500 kg ha-1) (Corrêa
Júnior, 1994) e a da Índia (320 a 480 kg
ha-1) (Chandra e Kappor, 1971), mas fi-
cou dentro da faixa produtiva da Itália
(924 a 1683 kg ha-1) (Bezzi et al., 1991).
O fato de a produção máxima ter sido
atingida com o menor espaçamento en-
tre plantas indica que não houve com-
petição suficiente para causar redução
da produção nas plantas mais adensadas.
Peneva (1984), estudando na camomila
as densidades de 10; 20; 40; 80 ou 140
plantas m-2, com fileiras espaçadas de
0,50 m, obteve a maior produção com
40 plantas m-2.

O aumento linear da produção da
massa seca (Figura 2) dos capítulos flo-
rais da camomila em relação às doses
da cama-de-aviário indica que não se
utilizou a dose que induzisse a produ-
ção máxima. Isso, provavelmente, seja
devido à ação que a cama-de-aviário
semidecomposta exerceu na parte físi-

ca do solo, favorecendo a manutenção
da umidade e o desenvolvimento do sis-
tema radicular das plantas, (Alisson,
1973), mas não atuando como adubo
orgânico. Corrêa Júnior (1994), utilizan-
do esterco de curral (40 t ha-1) e
espaçamento padrão de 0,25 m x 0,30
m, não verificou, em Jaboticabal (SP),
aumento da produção de capítulos flo-
rais da camomila ‘Mandirituba’ e obte-
ve matéria seca média de capítulos de
886 kg ha-1, atribuindo esse resultado à
alta fertilidade do solo onde foi cultiva-
da a espécie e ao fato de a produção de

capítulos de camomila ser mais influen-
ciada por outros fatores ambientes do
que pela fertilidade do solo. Aguilera et
al. (2000), utilizando as combinações de
adubo químico de liberação controlada,
osmocote (15-9-12), com húmus de mi-
nhoca (T1 = 0%; T2 = 6 kg m-3 osmocote
+ 2 kg m-3 húmus; T3 = 4  kg m-3

osmocote + 4k g m-3 húmus; T4 = 2 kg
m-3 osmocote + 6 kg m-3 húmus e T5 = 8
kg m-3 osmocote), constataram que as
maiores produções de massa seca dos
capítulos de camomila (4,40 e 4,51 g
planta-1) foram obtidas com os tratamen-
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Figura 1. Altura de plantas da camomila (Chamomilla recutita L.) cv. Mandirituba em fun-
ção de dias após transplante, do uso de cama-de-aviário e de espaçamentos entre plantas.
Dourados, UFMS, 2000.
* e ** Significativos a 5 e 1% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F.
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tos T3 e T4, respectivamente. Devido
ao alto custo do osmocote, os autores
recomendaram o uso do T4.

Os números dos capítulos florais
aumentaram linearmente com as doses
de cama-de-aviário e diminuíram com
o aumento dos espaçamentos entre plan-
tas (Figura 3), sendo o maior deles
(56,57 milhões ha-1) obtido com o me-
nor espaçamento entre plantas (0,11 m)
associado com a maior dose de cama-
de-aviário (3,8 kg m-2) e que foi a causa
provável do aumento da massa seca dos
capítulos florais (Figura 2). Isso porque
houve pouca variação na massa por ca-
pítulo (média de 0,12 g) indicando ser
esse caráter genotípico e, portanto, pou-
co variável com o ambiente. Situação
semelhante foi observada por Ramos et
al. (1999a), ao estudarem duas (0,54 m
entre elas), três (0,36 m) e quatro (0,27
m) fileiras de plantas por canteiro e
espaçamentos de 0,200; 0,225; 0,257 e
0,300 m entre plantas. Observaram que
houve aumento da produção de massa
fresca (725,52; 937,40 e 1447,82 kg ha-1)
e do número de capítulos (7,26, 10,08 e
15,28 milhões ha-1) com o número de
fileiras de plantas por parcela. Em ou-
tro estudo realizado por Ramos et al.
(1999b), o resultado foi diferente, pois
houve variação de massa (0,09 a 0,13
g) com a variação das doses de cama-
de-aviário (0; 10 e 20 t ha-1) e de
espaçamentos entre plantas (0,20; 0,25
e 0,30 m). Os resultados diferentes tam-
bém podem ser atribuídos às diferenças
climáticas, principalmente variação da
temperatura, das diferentes épocas dos
estudos. Aguilera et al. (2000) observa-
ram que o uso de 4,0 kg m-3 de adubo
químico de liberação controlada (15-9-
12) mais 6,0 kg m-3 de húmus de mi-
nhoca resultou nas maiores quantidades
de capítulos florais, as quais ocorreram
entre 42 e 61 dias após o transplante,
para todos os tratamentos.

Dentre as características
morfológicas dos capítulos florais, as
alturas (0,71 a 0,81 cm aos 100 dias e
0,68 a 0,71 cm aos 116 dias após o trans-
plante) e os diâmetros médios (1,96 a
2,13 cm aos 100 dias e 1,83 a 1,91 cm
aos 116 dias após o transplante) não
variaram significativamente entre os tra-
tamentos, mas a redução após 100 dias
de cultivo indica que a colheita da
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Figura 2. Matéria seca de capítulos florais da camomila (Chamomilla recutita ) cv.
Mandirituba em função do uso de cama-de-aviário (C) e de espaçamentos (E) entre plantas.
C.V. (%) = 12,96. ^y   = 1145,38 – 2152,46**E + 45,1041oC; R2 = 0,94;  **e°  -  significativos a
1 e 10% de probabilidade, respectivamente. Dourados, UFMS, 2000.

Figura 3. Número de capítulos florais da camomila (Chamomilla recutita) cv. Mandirituba
em função do uso de cama-de-aviário (C) e de espaçamentos (E) entre plantas. C.V. (%) =
12,96;  ^y   = 56936,1 – 121822**E + 3430,99**C; R2 = 0,97; ** eo – significativos a 1 e 10%
de probabilidade, respectivamente. Dourados, UFMS, 2000.
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camomila em Dourados não deve ser
feita após essa época. Os valores encon-
trados neste experimento, superaram os
0,52 e 1,60 cm de altura e diâmetro
médios, respectivamente, obtidos por
Corrêa Júnior (1994). Aguilera et al.
(2000) também observaram pouca va-
riação no diâmetro (média de 1,7 cm)
dos capítulos florais da camomila em
função dos tratamentos usados (adubo
químico de liberação controlada 15-9-
12, combinado com húmus de minho-
ca) e tendência à redução do diâmetro
com o aumento dos dias após transplan-
te, a partir de 50 dias.

O teor de óleo essencial dos capítu-
los florais não variou entre tratamentos e
foi, em média, de 0,5%. O óleo apresen-
tou cor azul intensa e odor característi-
co, como descrito para os óleos de boa
qualidade e apropriados para a
comercialização (Wagner e Bladt, 1996).
Qualitativamente, as amostras apresen-
tavam perfis cromatográficos semelhan-
tes àqueles descritos na literatura (Figu-
ra 4), com pontos correspondentes com
os princípios ativos presentes nos capí-
tulos florais. A camomila apresenta como
principais constituintes o óxido de
bisabolol, com coloração amarelo-
esverdeada (Rf = 0,2); espatulenol, de cor
violeta (Rf = 0,25); bisabolol, de cor vio-
leta clara (Rf = 0,35); polienos, com co-
loração marrom (Rf = 0,5–0,6); azuleno,
de cor vermelho violeta (Rf = 0,95) e
THC/farneseno, de coloração azul-vio-
leta (Rf = 0,99) (Wagner e Bladt, 1996;
Medic-Saric et al., 1997).
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O uso da fitoterapia vem crescendo
no Brasil na ordem de 10 a 15% ao

ano. A mentha (Mentha piperita L.), plan-
ta aromática da família Labiatae, produz
óleo essencial rico em mentona (14-32%)
e mentol (30-50%) (Cardoso et al., 2001).
O mentol possui larga aplicação nas in-
dústrias de alimentos, farmacêutica, de
higiene e do tabaco. Comercializa-se por
ano mais de 5.000 toneladas de óleo es-
sencial de menta, perfazendo o total de
US$ 50 milhões ano-1 (Maia, 1998).

O fósforo é um elemento de dinâ-
mica complexa em solos tropicais, sen-

do o nutriente que mais limita a produ-
ção nessas regiões (Raij, 1991). No Bra-
sil existem poucos estudos do efeito de
doses de P e suas relações com outros
nutrientes e do crescimento e teor de
óleo essencial da menta. O fósforo tem
função importante na composição do
ATP, responsável pelo armazenamento
e transporte de energia para processos
endergônicos, como a síntese de com-
postos orgânicos e absorção ativa de
nutrientes (Marschner, 1995). Para a sín-
tese dos monoterpenos, principal cons-
tituinte do óleo essencial da menta, são

necessárias várias reações de
fosforilação, sendo que o principal doa-
dor de energia e íon fosfato para a rea-
ção é o ATP (Dragar e Menary, 1995).
Conseqüentemente, em plantas deficien-
tes em P haveria menor taxa de
fosforilação, diminuindo assim a produ-
ção de monoterpenos que, segundo Car-
doso et al. (2001), representa 90% da
constituição dos óleos essenciais. De
maneira geral, o maior suprimento de P
em plantas do gênero Mentha, não alte-
ra o teor de óleo essencial, onde o in-
cremento na sua produção é conse-
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RESUMO
Avaliou-se o efeito de concentrações de P e épocas de coleta

sobre o crescimento, nutrição mineral e teor de óleo essencial da
menta (Mentha piperita L.). O delineamento experimental foi em
blocos casualizados com parcelas subdivididas, em esquema fatorial
2x5, sendo 2 épocas de coleta (65 e 95 dias de cultivo (DC)) e 5
concentrações de P na solução nutritiva (6; 12; 18; 24 e 30 mg L-1),
com 4 repetições. Foi determinada a massa seca de folhas (MSF),
caules (MSC), raízes (MSR) e total (MST) e as relações folha:caule
(F:C) e parte aérea:raiz (PA:R). Também, foi determinado o teor de
óleo essencial em folhas frescas. Os níveis críticos foliares e acúmulo
de nutrientes na parte aérea da menta foram estimados por meio da
análise química das folhas e caules. As concentrações de P na solu-
ção influenciaram o crescimento e a produção de óleo essencial pela
menta. Na coleta realizada aos 65 DC, apenas a MSF foi influencia-
da pelo P, não se observando efeito sobre os teores de óleo essencial.
Aos 95 DC, o aumento da concentração de P promoveu aumentos
significativos na massa seca das partes e do total da menta e, tam-
bém, nos teores de óleo essencial, sendo o teor máximo (2,192 dag
kg-1) obtido com 19,50 mg L-1 de P. As maiores concentrações de P
avaliadas (24 e 30 mg L-1), promoveram aumentos na produção de
matéria fresca e seca da parte aérea da menta, mas, reduziram os
teores de óleo essencial, devido ao efeito de diluição, não signifi-
cando, portanto, ganhos de produção de óleo por planta. Os teores
foliares dos nutrientes associados ao teor máximo de óleo aos 95
DC foram em g kg-1: N=37,2; =3,9; K=21,2; Ca=9,3; Mg=3,8; S=3,0;
e, em mg kg-1: B=35; Cu=8; Fe=323; Mn=145 e Zn=22. A exigência
nutricional aos 95 DC relacionada ao teor máximo de óleo essencial
seguiu a seqüência: N>K>Ca>P>Mg>S>Fe>Mn>B>Zn>Cu.

Palavras-chave: Mentha piperita L., nível crítico, exigência
nutricional, óleo essencial.

ABSTRACT
Mineral nutrition, growth and essential oil content of mint

in nutrient solution under different phosphorus concentrations

The effect of P concentrations and harvest period upon the
growth, mineral nutrition and essential oil content of mint (Mentha
piperita L.) was evaluated. The experimental design was of
randomized blocks in a split-plot scheme, in a 2x5 factorial with
four replications, being two harvest periods (65 and 95 days of
cultivation (DC)) and five concentrations of P in the nutrient solution
(6; 12; 18; 24 and 30 mg L-1) evaluated. The leaves dry weight (MSF),
stems dry weight (MRS), roots dry weight (MSR), total dry weight
(MST), leaf:stem ratio (F:C) and aerial part:root ratio (PA:R) were
evaluated. The essential oil content in fresh leaves was determined.
The critical levels and nutrient accumulation in leaves and stems
were estimated through leaves and stems chemical analysis. The level
of P increased the leaf dry matter production 65 DC. At 95 DC, the P
concentration in the nutrient solution, did significantly increase plant
growth and essential oil content, the maximum essential oil content
being  (2.192 dag kg-1) obtained with 19.48 mg L-1 of P. The higher
P concentration in nutrient solution (24 and 30 mg L-1), increased
the fresh and dry matter of the aerial portion of the plants, but,
decreased the essential oil content. Due to the dilution effect, the
increase of fresh and dry matter production did not result in an
increase in the oil yield per plant. The critical levels of nutrients in
the leaves corresponding to the maximum essential oil content at 95
DC in g kg-1 were: N=37,2; P=3,9; K=21,2; Ca=9,3; Mg=3,8; S=3,0
and, in mg kg-1: B=35; Cu=8; Fe=323; Mn=145 and Zn=22. The
nutrients requested at 95 DC related to the maximum essential oil
content was: N>K>Ca>P>Mg>S>Fe>Mn>B>Zn>Cu.

Keywords: Mentha piperita L., critical level, nutritional request,
essential oil.

(Recebido para publicação em 26 de abril de 2003 e aceito em 30 de março de 2004)
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qüência do aumento da produção da
parte aérea das plantas (Singh e Singh,
1968, Kothari et al., 1987,
Subrahmanyam et al., 1992, Piccaglia
et al., 1993). Singh e Singh (1968) de-
monstraram a importância do P no me-
tabolismo dos carboidratos, tais como
frutose, glucose, sacarose, açúcares re-
dutores, aminoácidos e proteínas. Os
autores relatam que a deficiência do P
causa acúmulo de açúcares em todos os
órgãos da planta de menta (Mentha
arvensis L.), principalmente nas hastes.
Os autores afirmam, também, que estas
plantas quando cultivadas em condições
de deficiência de fósforo apresentam
menor número de folhas, de área foliar
e de quantidade de material verde e seco.

Na maior parte das vezes a aplica-
ção do P é realizada totalmente no plan-
tio, devido à sua baixa mobilidade no
solo. Para plantas de crescimento deter-
minado, que absorvem quase todo o P
no início do ciclo e depois o
redistribuem, isto é de grande interesse.
Porém, as plantas do gênero Mentha
possuem crescimento indeterminado,
apresentando portanto, comportamento
diferenciado da marcha de absorção de
P (Singh e Singh, 1971). Os autores tam-
bém relatam que a Mentha arvensis L.
var. piperascens Holms absorveu 77%
do P após 77 dias de crescimento. Se-
gundo Singh e Singh (1989), após 77
dias do cultivo foi observado o maior
teor de óleo essencial nas folhas, ou seja,
próximo ao período de florescimento.
Então, o período de maior absorção de
P coincide com o período de maior sín-
tese de óleo essencial.

O presente trabalho teve por objeti-
vo verificar o efeito das concentrações
de P na solução nutritiva e épocas de
coleta sobre o crescimento, teor de óleo
essencial e estado nutricional das plan-
tas de menta.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em
casa de vegetação da Universidade Fe-
deral de Lavras. Cultivou-se a menta
(Mentha piperita L.) em solução nutri-
tiva, de 18/05 a 21/08/2002. As mudas
foram obtidas no Horto de Plantas Me-
dicinais da UFLA. Após a formação de
raízes, as mudas com aproximadamen-

te 7 cm de altura, foram transferidas para
bandejas de 40 L contendo solução de
Hoagland (Hoagland e Arnon, 1950) a
50% durante 20 dias, para adaptação,
sem aplicação dos tratamentos. Poste-
riormente, as mudas foram selecionadas
pela uniformidade, sendo cada conjun-
to de seis delas transplantadas, em
espaçamento 10 x 10 cm, para cada ban-
deja plástica com capacidade de 15 L
contendo solução básica de Hoagland a
75% com os respectivos tratamentos,
recebendo arejamento constante. As
plantas foram mantidas nos tratamen-
tos durante 45 e 75 dias, totalizando 65
e 95 dias de cultivo (DC) para a primei-
ra e segunda coletas, respectivamente.
O volume das bandejas foi completado
diariamente com água deionizada. A tro-
ca da solução foi realizada quando sua
condutividade elétrica era reduzida para
30% da inicial. A condutividade elétri-
ca no início do cultivo foi 1,81; 1,72;
1,67; 1,65 e 1,61 mS cm-1 para as solu-
ções nutritivas com 30; 24; 18; 12 e 6
mg L-1 de P, respectivamente, e as mes-
mas foram trocadas quando atingiam
valores de 0,55; 0,52; 0,51; 0,50 e 0,49
mS cm-1, respectivamente. O pH foi
ajustado diariamente para valores entre
5,5 e 6,0, pela adição de HCl ou NaOH
0,1N, quando necessário.

O delineamento experimental foi em
blocos casualizados com parcela subdi-
vidida, em esquema fatorial 5x2, com
quatro repetições, sendo cinco concen-
trações de P na solução nutritiva (6; 12;
18; 24 e 30 mg L-1), na parcela e duas
épocas de coleta (65 e 95 DC), na
subparcela.

Durante o período experimental fo-
ram feitas observações sobre o cresci-
mento e o aparecimento de sintomas
visuais. Em cada época de coleta (65 e
95 DC), uma das três plantas da
subparcela foi separada em folhas, cau-
les e raízes, secas em estufa de circula-
ção forçada de ar a 65-70ºC até peso
constante, pesadas, obtendo-se a produ-
ção de massa seca de folhas (MSF), cau-
les (MSC) e raízes (MSR). Foram de-
terminadas, também, a massa seca total
(MST) e as relações caule:folha (C:F) e
parte aérea:raiz (PA:R). As análises quí-
micas dos nutrientes nas folhas e caules
foram realizadas segundo Malavolta et
al. (1997). Nas outras duas plantas de
cada subparcela foram destacadas as fo-

lhas, as quais foram acondicionadas em
sacos plásticos identificados e armaze-
nadas em congelador a -15ºC, até o mo-
mento da extração do óleo essencial.

Amostras de 50 g de folhas frescas
foram utilizadas para a extração dos
compostos voláteis. A técnica utilizada
foi a hidrodestilação por uma hora, em
aparelho de Clevenger modificado. Cer-
ca de 16 ml de hidrolato, recolhidos de
cada hidrodestilação, foram submetidos
à extração do óleo com três porções de
30 ml de diclorometano em funil de se-
paração. Os extratos orgânicos prove-
nientes de cada fracionamento foram
reunidos e secos com sulfato de
magnésio anidro. O sal foi removido por
filtração simples e o solvente evapora-
do em rotavapor. Os produtos obtidos
da rotaevaporação foram transferidos
para frascos de vidro de 5 ml e levados
à estufa a 30ºC até a completa evapora-
ção do solvente, sendo então, determi-
nado, através de pesagem, o teor de óleo
essencial (Cardoso et al., 2000).

Foi determinada a relação entre ma-
téria fresca de folhas (MFF) e massa
seca de folhas (MSF) através de seca-
gem de 10 amostras, obtendo uma mé-
dia de 22% de massa seca. Através des-
ta, foi estimada a produção de óleo es-
sencial por planta.

As variáveis analisadas foram subme-
tidas à análise de variância e regressão
com auxílio do programa SISVAR.

Para obter o efeito das concentrações
de P na solução nutritiva, sobre as va-
riáveis avaliadas aos 65 e 95 DC, mo-
delos de regressão foram ajustados para
os dados de produção de massa seca de
folhas, caules, raízes e total, relações
F:C e PA:R, teores de óleo essencial nas
folhas e de nutrientes nas folhas e cau-
les, como variáveis dependentes das
concentrações de fósforo na solução.
Como o teor foliar de óleo essencial é a
variável de maior interesse industrial,
estimou-se a concentração de P na so-
lução correspondente ao máximo teor de
óleo aos 95 DC. Substituindo-se essa
concentração de P na solução, nas equa-
ções de regressão que relacionam os teo-
res dos nutrientes na folhas e caules em
função das concentrações de P, estima-
ram-se os teores nas folhas (níveis críti-
cos) e nos caules dos macro e micronu-
trientes, correspondentes ao máximo

C. R. Rodrigues et al.
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teor de óleo aos 95 DC. O acúmulo de
cada nutriente na parte aérea da menta
foi calculado pela soma das quantida-
des acumuladas nos caules e nas folhas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Produção de Biomassa
Para a primeira época de coleta (65

DC), a massa seca de folha (Figura 1a)
apresentou uma resposta quadrática às
concentrações de P na solução nutriti-
va, com a produção máxima estimada
(8,36 g planta-1) obtida com 18,68 mg
L-1 de P, e 90% da produção máxima
(7,52 g planta-1) obtida com 14,17 mg
L-1 de P. Quanto à massa seca de caule,
de raiz e total e à relação parte aérea:raiz,
nessa época (65 DC), não foram influ-
enciadas pelas concentrações de P (Fi-
gura 1b, c, d, f). A relação folha:caule,
aos 65 DC, mostrou ajuste quadrático
para as concentrações de P no meio (Fi-
gura 1e), sendo esse efeito um reflexo
do comportamento da massa seca de
folha às concentrações de P (Figura 1a)
e à ausência de resposta da massa seca
de caule (Figura 1b). As plantas que fo-
ram mantidas nos tratamentos com 6 e
12 mg L-1 de P apresentaram, já aos 65
DC, redução de crescimento e início de
sintomas visuais de deficiência de P, tal
como folhas mais ásperas e acentuação
da cor roxa e hastes mais lenhosas. Es-
ses sintomas são concordantes com os
descritos por Singh e Singh (1968) e
Maia (1994) para o gênero Mentha.
Singh e Singh (1968) relatam que o bai-
xo crescimento das plantas deficientes
em P, está relacionado com o compro-
metimento na síntese de proteínas.

Na segunda época de coleta (95 DC),
as concentrações de P na solução nutri-
tiva influenciaram significativamente as
variáveis avaliadas, com exceção das
relações folha:caule e parte aérea:raiz
(Figura 1e, f). As massas secas de fo-
lha, caule e total apresentaram ajuste li-
near positivo, enquanto para a massa
seca de raiz o ajuste foi quadrático com
a produção máxima estimada (3,45 g
planta-1) obtida com 20 mg L-1 de P, e
90% da produção máxima (3,11 g plan-
ta-1) obtida com 15,45 mg L-1 de P (Fi-
gura 1a, b, c, d). Nessa época, os sinto-
mas de deficiência de P das plantas dos
tratamentos 6 e 12 mg L-1 de P foram

acentuados, com coloração arroxeada
em ambas as faces das folhas. As plan-
tas mantidas na concentração de 18 mg
L-1 de P não mostraram sintomas carac-
terísticos de deficiência.

Na Figura 1a observa-se diferença
no comportamento da produção de mas-
sa seca de folha nas duas épocas avalia-
das. Na segunda época de coleta, a maior
concentração utilizada (30 mg L-1 de P)
não foi suficiente para as plantas atingi-
rem a máxima produção de massa seca
foliar. Esse resultado é devido ao maior
crescimento das plantas após os 65 dias
de cultivo que, provavelmente, aumen-
tou a exigência nutricional, não propor-
cionando o desequilíbrio nutricional
para as plantas  nas maiores concentra-
ções de P no meio. Singh e Singh (1971)
relatam que plantas do gênero Mentha
são de crescimento indeterminado e que,
de maneira geral, absorvem maior par-
te do P durante o período de pré-floração

e floração. Com isso, durante a fase de
desenvolvimento vegetativo não há ne-
cessidade de altas concentrações de P
para as plantas atingirem a máxima pro-
dução, como observado para a produ-
ção de massa seca de folha aos 65 DC
(Figura 1a). Em fases mais avançadas
de desenvolvimento, as plantas neces-
sitam de maiores quantidades de P, o que
é confirmado pelo efeito linear às con-
centrações de P no meio para a produ-
ção de massa seca de folha, aos 95 DC.

Embora as concentrações de P na
solução nutritiva tenham aumentado a
produção de massa seca de folha e cau-
le, esse aumento foi proporcional entre
as partes, pois a relação folha:caule não
foi influenciada pela concentração do
nutriente no meio aos 95 DC (Figura 1e).
A relação parte aérea:raiz também não
foi influenciada pelas concentrações de
P da solução nutritiva (Figura 1f). Mes-
mo assim, observa-se aos 95 DC, que a

Nutrição mineral, crescimento e teor de óleo essencial da menta em solução nutritiva sob diferentes concentrações de fósforo e épocas de coleta

Figura 1. Produção de massa seca de folhas (a), caules (b), raízes (c) e total (d) e as relações
folha:caule (e) e parte aérea:raiz (f), das plantas de menta coletadas aos 65 e 95 DC, em
função da concentração de P na solução nutritiva. Lavras, UFLA, 2002.
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maior concentração de P utilizada, 30
mg L-1, não foi suficiente para atingir a
máxima produção de massa seca de fo-
lha (Figura 1a), e a máxima produção
de massa seca de raiz foi obtida com
21,46 mg L-1 de P (Figura 1c). Esse re-
sultado é de interesse dos produtores e
das industrias, pois a menta, quando bem
nutrida em P, responde em maior pro-
dução de folha e de caule, que de raiz.

Óleo Essencial
As concentrações de P não influen-

ciaram os teores de óleo essencial nas
plantas da primeira época de coleta, en-
quanto que na segunda época, a respos-
ta foi quadrática (Figura 2).

Os maiores teores de óleo essencial
aos 95 DC são concordantes com alguns
autores que relatam maiores teores de
óleo essencial a partir de 75 dias de cres-
cimento (Singh e Singh, 1968) e que o
P influencia diretamente a síntese de
óleo essencial (Dragar e Menary, 1995).
Esses autores, trabalhando com Olearia
phlogopappa observaram que em bai-

xos níveis de P, houve redução no teor
de monoterpenos, principal constituin-
te do óleo essencial. A deficiência de P
na planta, reduziria a fosforilação
requerida para a produção de
geranilpirofosfato, que é o precursor dos
monoterpenos.

Pela equação de regressão da Figu-
ra 2, estimou-se a concentração de P na
solução nutritiva e o teor de óleo essen-
cial correspondente ao ponto de máxi-
ma para as plantas da segunda época de
coleta (95 DC), que foram, respectiva-
mente, de 19,48 mg L-1 e 2,192 dag kg-1

de massa fresca de folha (MFF). A re-
dução do teor de óleo essencial das plan-
tas mantidas nas maiores concentrações
de P, pode estar relacionado ao efeito
de diluição, devido à maior produção de
folhas nessas concentrações (Figura 1a).
Alguns autores relatam que o cultivo de
plantas do gênero Mentha com altas
doses de P apresentam menores concen-
trações de óleo essencial (Kothari et al.,
1987; Subrahmanyam et al., 1992 e

Praszna e Bernáth, 1993). Esses auto-
res relatam, ainda, que o aumento na
produção de óleo essencial pela Mentha
sp. nas altas doses de P está relacionado
ao incremento da produção de folhas.

Ressalta-se que a concentração de P
no meio que proporcionou o máximo
teor de óleo essencial também produziu
plantas sem sintomas visuais de defi-
ciência de P. Esse resultado é de grande
interesse para a indústria, que comprará
matéria-prima com bom aspecto visual,
e também para o produtor, que além dis-
so, vai ganhar em qualidade da planta,
isto é, alta concentração de princípio
ativo.

Como já discutido, a massa seca de
folhas, órgãos dos quais se extraem o óleo
essencial, apresentou uma resposta linear
às concentrações de P na solução aos 95
DC (Figura 1a), ou seja, não atingiu a
produção máxima, no intervalo de con-
centrações de P testadas no experimen-
to. Apenas para discussão da relação cus-
to/benefício e destacar o efeito de dilui-
ção do óleo essencial nas folhas da menta
na maior concentração de P usada na so-
lução, através das equações de regressão
da Figura 1a para MSF e Figura 2, para
óleo essencial, ambas aos 95 DC, esti-
maram-se a massa seca de folhas e o teor
foliar de óleo correspondentes a 19,48 e
30 mg L-1 de P (Tabela 1).

Observa-se que a concentração de P
de 30 mg L-1, em relação à de 19,48 mg
L-1, promoveu um aumento da MSF
(24,70%), mas reduziu o teor foliar de
óleo (26,33%), ou seja, houve diluição
do óleo pelo maior crescimento das fo-
lhas.

A estimativa da quantidade de óleo
produzido por planta nos dois níveis de
P na solução (19,48 e 30 mg L-1), foi
determinada através da relação entre
massa fresca de folhas (MFF) e massa
seca de folhas (MSF).

Observa-se pelos valores estimados
(Tabela 1), que a diluição do teor foliar
de óleo foi proporcional ao crescimen-
to das folhas, obtendo-se praticamente
a mesma quantidade de óleo por planta,
nos dois níveis de fósforo na solução.

Pelos valores obtidos, pode-se infe-
rir que a concentração de P no meio que
proporcionou o teor máximo de óleo nas
folhas (19,48 mg L-1), embora insufi-
ciente para o adequado crescimento

C. R. Rodrigues et al.

Figura 2. Teor (dag kg-1) de óleo essencial nas folhas frescas da menta, aos 65 e 95 DC, em
função da concentração de P na solução nutritiva. Lavras, UFLA, 2002.

*Diferença percentual das variáveis avaliadas entre as concentrações de P.
+, - aumento e redução, respectivamente.

Tabela 1. Produção estimada de massa seca (MSF) e fresca de folhas (MFF), teor foliar e
quantidade de óleo essencial por planta, nas concentrações de P na solução correspondentes
à maior produção de MSF (30 mg L-1) e ao máximo teor foliar de óleo essencial  (19,48 mg
L-1), aos 95 DC. Lavras, UFLA, 2002.

P (mg L-1)
MSF MFF Teor óleo Óleo planta-1

g planta-1 dag kg-1 mg planta-1

19,48 22,91 103,24 2,192 2263,02

30,00 28,57 128,75 1,735 2234,00

Diferença (%)* + 24,70 + 24,70 -26,33 -1,30



577Hortic. bras., v. 22, n. 3, jul.-set. 2004

foliar da planta de menta, na prática se-
ria mais interessante. Isso devido ao
menor gasto com o nutriente; possível
aumento do número de plantas por área
e, menor peso de folhas a ser processa-
do pela indústria para a extração da
mesma quantidade de óleo.

Teores foliares e acúmulo de nu-
trientes na parte aérea aos 95 DC

As concentrações de P na solução
nutritiva influenciaram significativamen-
te os teores foliares de N, P, K, Ca, Mg,
S e Fe, porém não afetaram os teores
foliares de B, Cu, Mn e Zn (Tabela 2).

Os teores foliares de P apresentaram
uma relação direta com as concentrações

de P na solução nutritiva, com ajuste li-
near entre as variáveis. As concentra-
ções de P no meio também proporcio-
naram aumento nos teores foliares de Fe,
com ajuste linear e dos teores foliares
de N, Ca e S, com ajuste quadrático. Os
teores foliares de K e Mg apresentaram
redução com o incremento das concen-
trações de P (Tabela 2), que pode estar
relacionado com o efeito de diluição
proporcionado pelo aumento de produ-
ção de massa seca de folhas.

Também foram determinados os teo-
res foliares (níveis críticos) e o acúmulo
dos nutrientes na parte aérea (Tabela 2),

Nutrição mineral, crescimento e teor de óleo essencial da menta em solução nutritiva sob diferentes concentrações de fósforo e épocas de coleta

1Acúmulo dos macro (g planta-1) e micronutrientes (mg planta-1) na parte aérea das plantas (caule + folha).
*, **, ns - Significativo a 1, 5% e não significativo, respectivamente, pelo teste de F.

Tabela 2. Equações de regressão para os teores nas folhas e caules (Y) dos macro (g kg-1) e micronutrientes (mg kg-1), como variáveis
dependentes das concentrações de P na solução nutritiva (mg L-1), teores foliares (níveis críticos) e acúmulo dos nutrientes na parte aérea
(folha + caule) da menta, correspondentes ao máximo teor foliar de óleo essencial, aos 95 DC. Lavras, UFLA, 2002.

Nutriente Órgão Equações R2 Nível Crítico Acúmulo

N Folha N = -0,017P2 + 0,94P + 25,28 0,72** 37,2 0,84

Caule N = 0,1494P + 13,199 0,72** - 0,76

1,501

P Folha P = 0,0914P + 2,143 0,96** 3,9 0,09

Caule P = 0,0729P + 0,938 0,98** - 0,11

0,20

K Folha K = -0,08038P + 23,24 0,77* 21,2 0,48

Caule K = 17,404ns - - 0,82

1,30

Ca Folha Ca = -0,004P2 + 0,163P + 7,66 0,71* 9,3 0,21

Caule Ca = 2,947ns - - 0,14

0,35

Mg Folha Mg = -0,1172P + 6,142 0,45* 3,8 0,09

Caule Mg = -0,0017P2 + 0,08P + 0,75 0,71* - 0,08

0,17

S Folha S = -0,0023P2 + 0,095P + 2,01 0,90** 3,0 0,07

Caule S = 0,676ns - - 0,03

0,10

B Folha B = 35,018ns - 35,0 0,79

Caule B = 13,0127ns - - 0,61

1,40

Cu Folha Cu = 7,6368ns - 7,6 0,17

Caule Cu = 4,866ns - - 0,23

0,40

Fe Folha Fe = 6,1977P + 200,825 0,93** 322,6 7,27

Caule Fe = 60,1655ns - - 2,82

10,09

Mn Folha Mn = 145,135ns - 145,1 3,27

Caule Mn = 27,987ns - - 1,31

4,58

Zn Folha Zn = 21,278ns - 21,3 0,48

Caule Zn = 12,272ns - - 0,58

1,06

correspondentes à concentração de P na
solução nutritiva que proporcionou a
máxima produção de óleo essencial
(19,48 mg L-1). Para o cálculo do acúmulo
de nutrientes na parte aérea utilizou-se a
produção de massa seca de folhas e cau-
les, também, correspondente à concen-
tração de 19,48 mg L-1 de P, estimando-
se assim, a exigência nutricional da planta
em relação à máxima produção de óleo
essencial aos 95 DC.

Como não foram encontrados na li-
teratura níveis críticos foliares da
Mentha piperita L. para comparações,
os dados estimados no presente traba-
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lho podem ser considerados um
referencial nutricional da cultura. A or-
dem de acúmulo dos nutrientes na parte
aérea, relacionada à máxima produção
de óleo essencial aos 95 DC, foi
N>K>Ca>P>Mg>S>Fe>Mn>B>Zn>Cu,
o que está de acordo com a maioria das
culturas de interesse econômico
(Malavolta et al., 1997). O principal
destaque dessa ordem foi o maior
acúmulo de P em relação ao Mg. Esse
resultado confirma os apresentados por
Singh e Singh (1971), onde o período
de desenvolvimento da planta onde há
maior acúmulo de P coincide com o pe-
ríodo de maior concentração de óleo
essencial das plantas.

Com os resultados apresentados
pode-se concluir que na segunda coleta
(95 DC) obteve-se maior crescimento
das plantas e teor foliar de óleo essen-
cial. O uso de 30 mg L-1 de P na solução
nutritiva foi insuficiente para as plantas
atingirem o máximo crescimento de fo-
lhas e caules; a concentração de 19,48
mg L-1 de P proporcionou o máximo teor
foliar de óleo essencial; as maiores con-
centrações de P na solução (24 e 30 mg
L-1), promoveram aumentos no cresci-
mento da parte aérea da menta, mas re-
duziram os teores de óleo essencial, não
significando, portanto, ganhos de pro-
dução de óleo por planta. Os teores
foliares dos nutrientes associados ao teor
máximo de óleo aos 95 DC foram
(macronutrientes (g kg-1)): N=37,2;

P=3,9; K=21,2; Ca=9,3; Mg=3,8;
S=3,0; (micronutrientes (mg kg-1)):
B=35; Cu=8; Fe=323; Mn=145 e
Zn=22. A exigência nutricional aos 95
DC relacionada ao máximo teor de óleo
essencial seguiu a seqüência:
N>K>Ca>P>Mg>S>Fe>Mn>B>Zn>Cu.
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A utilização de semente contamina-
da por fitobactérias, mesmo em

baixas proporções, pode resultar em se-
veras epidemias e perdas no viveiro e
no campo, principalmente sob ambien-
te favorável (Carmo et al., 1996a,
1996b). Um caso típico é Xanthomonas
vesicatoria (Doidge) Vauterin et al.
(1995), agente da mancha-bacteriana do
tomate (Kimura e Carmo, 1996). Carmo
et al. (1996a), em estudos realizados na
UFRRJ, mostraram que a utilização de
sementes de pimentão com 0,01% de
contaminadas por X. axonopodis pv.
vesicatoria pode resultar, sob condições

CARMO, M.G.F.; CORREA, F.M.; CORDEIRO, E.S.; CARVALHO, A.O.; ROSSETTO, C.A.V. Tratamentos de erradicação de Xanthomonas vesicatoria  e
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de ambiente favorável, em 100% de
mudas contaminadas ao final de 30 dias.

O controle da doença deve incluir,
necessariamente, o uso de sementes sa-
dias ou com níveis de contaminação
dentro de padrões aceitáveis, obtidos a
partir de lavouras livres da doença ou
pela aplicação de métodos de tratamen-
to eficientes. Entre os métodos de trata-
mento de sementes descritos na litera-
tura incluem-se métodos físicos, quími-
cos e biológicos. Entre os métodos físi-
cos, predominam os que preconizam o
uso do calor aplicado por meio da ex-
posição das sementes a temperaturas que

sejam letais ao patógeno, porém, que
causem o mínimo de danos à viabilida-
de das sementes. Entre esses, está a
imersão de sementes em água aquecida,
o uso de calor seco, a corrente de vapor
e o tratamento com energia solar
(Grondeau e Samson, 1994), procedi-
mentos que requerem precisão, pois a
diferença entre a temperatura que inati-
va o patógeno e a que causa a morte da
semente é mínima (Lopes e Quezado-
Soares, 1997). Entre os principais rela-
tos de termoterapia para erradicação de
X. vesicatoria em sementes de tomate
ou pimentão estão a imersão da semen-

RESUMO
Comparou-se a eficiência de tratamentos físicos e químicos na

erradicação de X. vesicatoria em sementes de tomate ‘Santa Clara
Miss Brasil’ e avaliou-se os seus efeitos sobre as qualidades fisioló-
gica e sanitária das mesmas. As sementes foram inoculadas a vácuo
com o isolado ENA 4463 de X. vesicatoria, e secas em estufa com
ventilação à temperatura de 35oC, até atingirem 8% a 9% de teor de
água. Compararam-se os tratamentos, HCl a 5%, por 10 minutos,
calor seco (70oC/96 horas) e  imersão em água a 50oC, durante 25 e
30 minutos, e as testemunhas de sementes não inoculadas e semen-
tes inoculadas. As avaliações foram feitas após 24 horas, 15 e 30
dias de armazenamento em geladeira por meio de testes de germina-
ção, blotter teste e isolamentos em meio semi-seletivo (NAM). O
tratamento com HCl a 5% erradicou X. vesicatoria das sementes e
proporcionou maior velocidade de germinação quando a semeadura
foi feita logo após a aplicação do tratamento, porém, foi prejudicial
à germinação e ao vigor das plântulas quando as sementes foram
armazenadas. O tratamento com calor seco (70oC/96 horas) reduziu
significativamente a população da bactéria e a velocidade de germi-
nação, às 24 horas após a aplicação dos tratamentos, porém, mante-
ve a qualidade fisiológica das sementes com o armazenamento. Os
tratamentos com água aquecida por 25 e 30 minutos não afetaram a
qualidade fisiológica das sementes, porém, não foram eficientes na
erradicação nem na redução de X  vesicatoria.

Palavras-chave: Lycopersicon esculentum, patologia de sementes,
tratamento de semente, mancha-bacteriana, controle.

ABSTRACT
Eradication treatments of Xanthomonas vesicatoria and its

effect on the quality of tomato seeds

The efficiency of physical and chemical treatments in eradicating
X. vesicatoria from tomato seeds and their effect on the physiological
and sanitary quality of the seeds was evaluated. Seeds of tomato cv.
‘Santa Clara Miss Brasil’ were inoculated by vacuum with the strain
ENA 4463 from X. vesicatoria. After the application of the treatment,
the seeds were dried in a ventilated hothouse at 35ºC to achieve 8 to
9% of water content. The following treatments were used: HCl at
5% for 10 minutes, dry heat (70ºC for 96 hours), immersion in hot
water at a temperature of 50ºC for 25 and 30 minutes, and
uninoculated original seeds and seeds solely inoculated as controls.
The physiological and sanitary quality of the seeds were evaluated
after 24 hours, and then, after 15 and 30 days of storage in a fridge,
by means of germination tests, blotter test and isolation in a semi-
selective medium (NAM). The treatment with HCl at 5% was
efficient in eradicating X. vesicatoria from tomato seeds and
increased germination speed when seeds were sown immediately
after the treatment, but germination and seedling vigor were affected
when seeds were stored. The dry heat treatment (70ºC for 96 hours)
reduced the bacteria population in the seeds significantly and
germination speed, in the evaluation carried out 24 hours after the
treatment, though the physiological quality of the seeds was not
affected by storage. Treatment with hot water for 25 and 30 minutes
did not affect the physiological quality of the seeds, but was not
efficient in eradicating or reducing X. vesicatoria.

Keywords: Lycopersicon esculentum, seed pathology, seed
treatment, bacterial spot, control.

(Recebido para publicação em 22 de maio de 2003 e aceito em 03 de abril de 2004)
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te em água a 50oC, por 20 minutos (Ma-
chado, 2000) e o uso de calor seco a
70oC, por 96 horas (Silva et al., 2002).

O tratamento via calor seco, além de
eficiente, é efetivo para espectro amplo
de patógenos, no entanto, elimina ou re-
duz a microflora associada à semente
(Kimura, 1991). A ação do calor quase
sempre provoca pequenos danos aos te-
cidos superficiais das sementes, poden-
do torná-las mais vulneráveis à ação de
patógenos presentes no substrato de se-
meadura (Machado, 2000). A utilização
do calor seco tem se mostrado eficiente
no controle de fitobactérias em semen-
tes de tomate e de pimentão (Baker,
1962; Kimura, 1991; Silva et al., 2002).
O seu princípio básico fundamenta-se
na sensibilidade diferencial ao calor do
patógeno e da semente, e a possibilida-
de de sucesso reside na diferença entre
a temperatura para inativação da bacté-
ria e da semente (Baker, 1962).

Grondeau et al. (1992) verificaram
em sementes de ervilha que a tempera-
tura de 65oC por 72 horas proporcionou
melhor resultado na erradicação de
Pseudomonas syringae pv. pisi e preser-
vação da viabilidade das sementes e que
a eficiência do tratamento térmico e a
melhor combinação temperatura e perío-
do de exposição pode variar com o lote
e a cultivar.

O tratamento químico de sementes para
o controle de fitobacterioses é feito princi-
palmente com substâncias desinfetantes.
Essas substâncias, no entanto, podem re-
duzir a germinação e são menos eficientes
no controle de patógenos localizados na
parte interna da semente (Lopes e Quezado-
Soares, 1997). Entre os principais relatos
de tratamento químico para erradicação de
X. vesicatoria em sementes estão os de
Maringoni e Kurozawa (1994). Os autores
testaram diferentes substâncias e constata-
ram maior eficiência com a aplicação de
ácido clorídrico a 5%.

O presente trabalho teve como ob-
jetivo comparar a eficiência de diferen-
tes métodos de tratamento de sementes
descritos para erradicação de X.
vesicatoria  em sementes de tomate e
os seus efeitos sobre as qualidades fisio-
lógica e sanitária das sementes.

MATERIAL E MÉTODOS

Os estudos foram conduzidos na
UFRRJ, de dezembro/2001 a junho/

2002. Utilizaram-se sementes de toma-
te, cultivar Santa Clara Miss Brasil, e o
isolado ENA 4463 de X. vesicatoria
crescido por 36 horas a 28oC em meio
Nutriente Ágar-NA (Fahy e Hayward,
1983). As células bacterianas foram
suspensas em solução Tampão Fosfato
+ NaCl (NaCl 0,85% + Tampão fosfato
0,005 N, pH 7,4) e a concentração ajus-
tada para 108 ufc/ml (85% de
transmitância a 540 nm). As sementes
foram inoculadas pelo método de infil-
tração a vácuo conforme metodologia
descrita por Bashan e Assouline (1983)
e secas em estufa a 35oC, por 48 horas
ou até atingirem 8% a 9% de teor de
água. Em seguida, as sementes foram
acondicionadas em frascos hermetica-
mente fechados e armazenadas em ge-
ladeira (±12oC) até a aplicação dos di-
ferentes tratamentos. Foram compara-
dos os tratamentos: tratamento químico
com ácido clorídrico a 5%, por 10 mi-
nutos (Maringoni e Kurozawa, 1994);
tratamento térmico, via calor seco, a
temperatura de 70oC durante 96 horas
de exposição em estufa com circulação
de ar (Silva et al., 2002); tratamento por
imersão em água a 50oC, durante 25 e
30 minutos com o auxílio de banho-
maria (Reifschneider e Lopes, 1982).
Como testemunhas, utilizaram-se dois
tratamentos: sementes originais sem
inoculação e sementes apenas inocula-
das (Xv). Após a aplicação dos trata-
mentos, as sementes foram secas em
estufa com ventilação à temperatura de
35oC, por 48 horas, para a padronização
do teor de água até 8% a 9%, determi-
nado conforme Brasil (1992), e acondi-
cionadas em vidros e mantidas por 24
horas, 15 e 30 dias, em geladeira, quan-
do foram submetidas aos testes para
avaliação das qualidades fisiológica e
sanitária. Utilizou-se o delineamento de
blocos ao acaso com seis tratamentos e
quatro repetições.

Para a avaliação da qualidade fisio-
lógica, efetuou-se o teste de germina-
ção com observações aos cinco e 14 dias
da montagem do teste (Brasil, 1992) e
de emergência e desenvolvimento das
mudas em condições de viveiro, este
apenas 24 horas após a aplicação dos
tratamentos. No teste de germinação, em
cada uma das três datas, utilizaram-se
100 sementes para cada uma das 24 par-

celas. Amostras de 25 sementes foram
distribuídas sobre papel de filtro conti-
do em caixas de plástico tipo Gerbox,
tudo devidamente esterilizado. As cai-
xas foram mantidas em câmara BOD por
14 dias com temperatura de 20oC, para
o dia, e 30oC para noite, com fotoperíodo
de 12 horas.

No teste de emergência e de desem-
penho dos tratamentos em condições de
viveiro utilizaram-se 128 sementes por
parcela, composta por uma bandeja de
128 células, totalizando 24 bandejas. A
semeadura foi efetuada em bandejas de
isopor preenchidas com substrato co-
mercial “Macplant” e mantidas em casa-
de-vegetação. Foi avaliado o estande
desde o início da emergência completa
das plântulas (aparecimento do par de
folhas cotiledonares) até o ponto de
transplante (pelo menos quatro folhas
definitivas). A sanidade foi avaliada por
meio da quantificação da incidência de
mudas com sintomas visíveis de man-
cha-bacteriana e pela presença de sin-
tomas causados por outros agentes.

Para a avaliação da sanidade, utiliza-
ram-se três procedimentos: blotter teste
às 24 horas, aos 15 dias e 30 dias, após a
aplicação dos tratamentos, implante das
sementes em meio semi-seletivo e extra-
ção, seguida de plaqueamento em meio
semi-seletivo, 24 horas após a aplicação
dos tratamentos.

No primeiro, amostras de 25 semen-
tes foram distribuídas sobre papel de fil-
tro, autoclavado e umedecido com água
destilada e esterilizada, em cada caixa
de plástico tipo Gerbox. Cada repetição
foi representada por oito caixas,
totalizando 200 sementes por parcela e
800 sementes por tratamento. As caixas
foram mantidas em BOD sob tempera-
tura de 27oC e fotoperíodo de 12 horas
luz, por dez dias, quando se quantificou
o número de plântulas com sintomas de
mancha-bacteriana, por meio de obser-
vação de sintomas nas folhas
cotiledonares ou no eixo cotiledonar e,
teste de exsudação em lâmina, seguido
de isolamento em meio NA (Fahy e
Hayward, 1983) para confirmação da
presença da bactéria. Quantificou-se,
ainda, o número de plântulas e semen-
tes infectadas por outros agentes, fun-
gos e outras bactérias, e o número de
plântulas sadias.

M. G. F. Carmo et al.
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No segundo procedimento, 16 se-
mentes foram depositadas por placas de
Petri contendo o meio semi-seletivo
Nutriente Ágar Modificado (NAM)
(Maringoni, 1993), seguido de incuba-
ção em BOD por 96 horas, à temperatu-
ra de 28ºC. Utilizaram-se 18 placas por
parcela, totalizando 288 sementes. A
avaliação foi feita com base na presen-
ça ou não de colônias típicas de X.
vesicatoria no referido meio e confir-
mação em teste de motilidade e de
Gram.

No terceiro procedimento, tomaram-
se amostras de 1000 sementes por par-
cela, as quais foram submetidas ao pro-
cesso de extração, conforme Bashan e
Assouline (1983). Cada amostra de 1000
sementes foi colocada em Erlenmeyer
contendo 30 ml de solução tampão
fosfato 0,005 M, pH 7,4 + 0,85% de
NaCl (Silva et al., 2002) (STP), segui-
do de repouso por 1 hora a 4oC. Após
esse período, aplicaram-se à mistura
dois ciclos consecutivos de vácuo de 680
mm Hg por 5 min., seguido de libera-
ção rápida. Em seguida, as sementes
foram peneiradas e o extrato obtido de
cada amostra foi submetido à
centrifugação a 14.000 rpm, por 30 mi-
nutos, à temperatura de 5oC. O “pellet”
formado foi ressuspendido em 2 ml de
solução salina seguido de diluição seria-
da (série 1:10), também em solução sa-
lina, e plaqueamento em meio semi-se-
letivo NAM. As avaliações foram fei-
tas após quatro dias, verificando-se a
presença de colônias típicas de X.
vesicatoria, e observando seus movi-
mentos ao microscópio ótico e teste de
Gram. Os dados foram expressos pelo

número de unidade formadora de colô-
nia (ufc) por 1.000 sementes.

Os dados, expressos em porcenta-
gem, foram transformados para arcsen
(X/100)1/2, na primeira contagem do tes-
te de germinação, para (X+1)1/2, para a
ocorrência de fungos e bactérias nos tes-
tes de sanidade, e para log (X+1), para
a contagem do número de ufc no teste
indireto de detecção. Foram submetidos
à análise de variância, com médias com-
paradas pelo teste Tukey a 5% de pro-
babilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tanto a inoculação como os trata-
mentos aplicados às sementes interferi-
ram no teor de água das mesmas. A
inoculação a vácuo, apesar de ser entre
os procedimentos descritos na literatu-
ra o mais rápido, promoveu elevação no
teor de umidade das sementes de 16%
para, em média 37% de água. Quanto
aos tratamentos de erradicação, a
imersão em água aquecida, por 25 e 30
minutos, elevou o teor de umidade para
67% e 73% de água, respectivamente, o
tratamento com HCl a 5% elevou para
47% de água, e o tratamento térmico via
calor seco, reduziu para 3% de água.
Após o processo de secagem por 48
horas a 35oC, o  teor de água das se-
mentes ficou entre 8% e 9%, exceto para
as sementes submetidas ao tratamento
via calor seco, que se estabilizou em 4%.

Quanto à qualidade fisiológica das
sementes, observou-se, em geral, varia-
ção entre os tratamentos, nas três datas
de avaliação (Tabela 1). O tratamento
de inoculação (Xv) não afetou a veloci-

dade e a porcentagem de germinação,
em nenhuma das três datas de avalia-
ção, tendo apresentado desempenho
igual estatisticamente ou superior ao tra-
tamento testemunha sem inoculação
(Tabela 1) o que comprova que a
fitobactéria não afeta a qualidade fisio-
lógica das sementes de tomate. Na ava-
liação realizada após 24 horas, as se-
mentes que foram apenas inoculadas e
aquelas que foram submetidas ao trata-
mento com HCl a 5% e água aquecida,
apresentaram maior velocidade de ger-
minação, avaliado pelo teste de primei-
ra contagem, e as que foram submeti-
das ao calor seco (70oC/96 horas) apre-
sentaram menor velocidade e menor
porcentagem de germinação, em rela-
ção aos demais tratamentos e maior por-
centagem de plântulas anormais (carac-
terizadas como  danificadas ou defor-
madas) (Tabela 1). Esse efeito deve-se,
provavelmente, ao reduzido teor de água
das sementes submetidas a esse trata-
mento, 4% após a padronização.

Nas avaliações realizadas aos 15 e
30 dias de armazenamento, foram ob-
servadas menores velocidade e porcen-
tagem de germinação e maior percenta-
gem de plântulas anormais nas semen-
tes tratadas com HCl a 5% (Tabela 1),
embora não tenha diferido de outros tra-
tamentos, indicando que ocorreu pre-
juízo à qualidade das sementes e con-
cordando com o relato de Fatmi e
Schaad (1991).

Nas avaliações realizadas aos 15 e 30
dias após armazenamento, foi observada
maior porcentagem de germinação das
sementes submetidas ao calor seco (70oC/
96 horas) (Tabela 1), devido, provavel-
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* médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. Análise dos dados  transformados para
1 Y=arcsen (X/100)1/2;  2  sem transformação.

Tabela 1. Porcentagem de plântulas normais de tomate na primeira contagem (vigor) e de germinação e de plântulas anormais na segunda
contagem, obtidos de amostras de sementes de tomate inoculadas com Xanthomonas vesicatoria e avaliadas às 24 horas e aos 15 e 30 dias
após a aplicação dos tratamentos para erradicação da bactéria. Seropédica, UFRRJ, 2002.

Tratamento
Velocidade (%)¹ Germinação (%)² Plântulas anormais (%)²

24 horas 15 dias 30 dias 24 horas 15 dias 30 dias 24 horas 15 dias 30 dias

Testemunha não inoculada 9,25 b 5,25 bc 23,50 a 63,75 a 53,25 a 53,75 a 22,25 bc 40,25 ab 29,25 c

Testemunha inoculada - Xv 14,00 ab 14,25 abc 22,75 a 67,75 a 62,25 a 53,50 a 19,25 c 28,00 a 31,50 c

Xv + HCl a 5%/ 10 min 14,25 ab 4,00 c 5,75 b 50,00 b 21,00 b 25,00 b 32,00 b 58,00 a 57,00 a

Xv + Água a 50° C/25 min 13,25 ab 19,75 ab 11,75 ab 62,25 ab 43,75 ab 42,25 a 27,25 bc 44,75 ab 49,50 ab

Xv + Água a 50° C/30 min 18,50 a 26,50 a 15,75 ab 56,50 ab 49,00 a 55,25 a 23,00 bc 40,75 ab 38,75 bc

Xv + Calor seco a 70° C/96 h 1,00 c 3,75 c 7,50 ab 27,25 c 60,25 a 53,75 a 45,25 a 28,75 b 33,00 c

CV% 11,66 31,80 31,08 10,58 20,89 14,70 18,48 21,83 16,5
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mente, à uniformização do teor de água
das sementes durante o armazenamento.
Já o tratamento com água aquecida, por
30 minutos, favoreceu as maiores veloci-
dade e porcentagem de germinação e as
maiores porcentagens de plântulas anor-
mais, embora não diferindo estatistica-
mente de outros tratamentos (Tabela 1).

Em condições de viveiro, observou-
se o mesmo comportamento. O trata-

mento a 70oC/96 horas retardou a emer-
gência, tendo apresentado número de
plantas significativamente menor que
em todos os demais tratamentos, até 14
dias após a semeadura, igualando aos
demais, aos 21 dias da semeadura (Fi-
gura 1A).

Apesar dos tratamentos água
aquecida por 25 e 30 minutos, serem,
entre os quatro procedimentos testados,

os que menos danos causaram às semen-
tes (Tabela 1) não foram eficientes na
erradicação de X. vesicatoria (Tabelas
2 e 3). No teste pelo implante de semen-
tes no meio seletivo, o tratamento com
água aquecida por 25 minutos permitiu
a recuperação da fitobactéria em 31%
das sementes, igual estatisticamente ao
tratamento inoculado (Xv) com 46%. O
tratamento por imersão em água
aquecida por 30 minutos foi superior
estatisticamente à testemunha e ao mes-
mo tratamento, com exposição de 25
minutos, porém, ainda assim, com uma
alta taxa de recuperação da fitobactéria,
14% (Tabela 2). O tratamento com água
aquecida por 25 minutos, além da alta
porcentagem de recuperação de X.
vesicatoria, apresentou alta porcenta-
gem de ocorrência de outras bactérias
(Erwinia sp. e Bacillus sp.) seguido do
mesmo tratamento com exposição de 30
minutos e da testemunha inoculada (Ta-
bela 2). Por outro lado, os tratamentos
com HCl a 5% e calor seco (70oC/96
horas) apresentaram 100% das semen-
tes isentas de qualquer contaminação no
referido meio. Observou-se, ainda, alta
taxa de recuperação da fitobactéria nes-
tes dois tratamentos, água aquecida por
25 e 30 minutos, no teste indireto (ex-
tração seguida de plaqueamento em
meio semi-seletivo) igual estatistica-
mente à testemunha inoculada (Xv) (Ta-
bela 2). Humaydan et al. (1980), ao con-
trário, observaram erradicação de X.
campestris pv. campestris em sementes
de brássicas com tratamento semelhan-
te, porém com redução na germinação
e no vigor das sementes em oito das onze
cultivares testadas.

O tratamento com ácido clorídrico a
5% durante 10 minutos foi eficiente na
erradicação de X. vesicatoria (Tabela 2),
porém, afetou a qualidade das sementes
(Tabela 1). Maringoni e Kurozawa (1994)
observaram erradicação da bactéria ape-
nas com exposição das sementes ao HCl
a 5% por cinco horas, com pequena re-
dução na emergência das plântulas em
relação às sementes não tratadas. Essa
diferença pode, em parte, ser explicada
por variações na sensibilidade do teste e
nos tamanhos da amostra, conforme dis-
cutido por  Silva et al. (2002).

Quanto ao tratamento com calor
seco (70oC/96 horas), houve redução

M. G. F. Carmo et al.

Figura 1. Emergência de plântulas de tomate (A), oriundas de sementes inoculadas com
Xanthomonas vesicatoria (Xv) e  de sementes inoculadas e tratadas com HCl a 5% por 10
minutos, via calor seco a 70oC por 96 horas e com água a 50oC por 25 e por 30 minutos e
testemunha e, incidência de mudas com sintomas de mancha bacteriana (B), nos respectivos
tratamentos. Seropédica, UFRRJ, 2002.

Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey
a 5%. 1 Análise de dados sem transformação e de  2dados transformados para Y=log(X+1).

Tabela 2. Porcentagem de sementes sadias e de recuperação de Xanthomonas vesicatoria e
de outras bactérias a partir de sementes de tomate, cv. Santa Clara Miss Brasil, inoculadas a
vácuo e submetidas a diferentes tratamentos, avaliadas em meio semi-seletivo NAM pelo
implante direto das sementes ou cultivo a partir de extrato de 1.000 sementes, expresso pelo
número de unidades formadoras de colônia por 1.000 sementes. Seropédica, UFRRJ, 2002.

Tratamento
Implante direto em NAM %

UFC/1000
sementes²Sadias¹

X.
vesicatoria¹

Bactérias¹

Testemunha não inoculada 99,3 a 0,0 c 0,6 cd 0,0 b

Testemunha inoculada - Xv 40,0 bc 46,0 a 14,0 b 3152,0 a

Xv + HCl a 5%/ 10 min 100,0 a 0,0 c 0,0 d 0,0 b

Xv + Água a 50° C/25 min 29,3 c 31,3 ab 39,3 a 680,0 a

Xv + Água a 50° C/30 min 76,6 ab 14,0 b 9,3 bc 645,3 a

Xv + Calor seco a 70° C/96 h 100,0 a 0,0 c 0,0 d 184,0 b

CV% 10,4 22,6 26,1 37,32
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acentuada na população de X.
vesicatoria das sementes, porém não
erradicação (Tabela 2), concordando
com os resultados de Silva et al. (2002).
Fourest et al. (1990) observaram que o
tratamento térmico a 71oC, por quatro
dias, e 84oC, por 11 dias, via calor seco,
erradicou X. campestris pv. translucens
em sementes de cevada moderada e se-
veramente contaminadas, respectiva-
mente, porém com redução na taxa de
germinação das sementes.

No teste de sanidade em caixas plás-
ticas tipo Gerbox realizado a 24 horas,
em quase todos os tratamentos, exceto
na testemunha, constatou-se a presença
de plântulas com sintomas visíveis de
necrose e anasarca, causados por X.
vesicatoria e Erwinia sp., com maiores
percentuais na testemunha inoculada
(Xv) e naqueles onde as sementes foram
imersas em água aquecida, por 25 e 30
minutos (Tabela 3). É importante sa-
lientar que nesse teste não foi feita a
quantificação exclusiva para a presen-
ça de X. vesicatoria devido à expressão
significativa de plântulas com sintomas
causados por Erwinia, passíveis de ser
confundidos com os da mancha-bacte-
riana em plântulas. Ainda, analisando a
porcentagem de plântulas sadias, sem
sintoma visível mesmo após observação
em microscópio estereoscópico, não foi
constatada diferença significativa  en-
tre os tratamentos no teste montado com
24 horas. Esse mesmo resultado foi ob-
servado em condições de viveiro, onde
não houve diferença significativa entre
os tratamentos para a ocorrência de tom-
bamento e morte das plântulas. Nos tes-

tes realizados aos 15 e 30 dias, observa-
ram-se, em geral, menores percentuais
de plântulas sadias nos tratamentos por
imersão em água a 50oC, por 25 e 30
minutos, e em HCl a 5%. Aos 30 dias,
os dois tratamentos com água aquecida
apresentaram os menores percentuais de
plântulas sadias seguido do tratamento
com calor seco e, em geral, não houve
diferenças entre os tratamentos para a
porcentagem de plântulas lesionadas
(Tabela 3).

Essa variação nos resultados com o
armazenamento pode, entre outros fa-
tores, estar associada ao efeito dos tra-
tamentos sobre a integridade do
tegumento das sementes e sobre a flora
microbiana das mesmas. Observou-se,
com o armazenamento, redução na ocor-
rência de plântulas infectadas por X.
vesicatoria e aumento da ocorrência de
Erwinia sp. e de fungos como
Penicillium sp., Curvularia sp.,
Rhizopus sp., Monilia sp. e, principal-
mente, Aspergillus sp. Os resultados
para a presença de X. vesicatoria nas
plântulas aos 15 dias estão de acordo
com os encontrados nos testes em meio
seletivo, porém, com taxa de recupera-
ção muito menor, indicando a baixa sen-
sibilidade do teste para a fitobactéria.
Aos 30 dias, apesar de numericamente
ser observada a mesma tendência, não
foram detectadas diferenças significa-
tivas entre os tratamentos, provavelmen-
te, pelo aumento na ocorrência de ou-
tros microrganismos, principalmente
Erwinia sp. (Tabela 3). Essa ocorrência
foi significativamente maior nos trata-
mentos com HCl a 5% e com água
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aquecida por 25 e 30 minutos na avalia-
ção de 15 dias enquanto que a de
Aspergillus sp. foi maior nos tratamen-
tos com calor seco (70oC/96 horas) se-
guido dos tratamentos com água
aquecida, mesmo não tendo diferido
estatisticamente dos demais (Tabela 3).
Em geral, a freqüência de fungos variou
entre os tratamentos e com o
armazenamento, tendo-se observado
uma tendência para o aumento deles, nas
sementes tratadas com calor, e de
Erwinia  sp. nas sementes submetidas a
tratamentos com imersão, em água
aquecida ou em ácido.

No ensaio em condições de viveiro,
observaram-se sintomas da mancha-
bacteriana em 2,4% das mudas origina-
das de sementes inoculadas (Xv) aos 14
dias da semeadura e nenhum sintoma
nas mudas originadas de sementes dos
demais tratamentos (Figura 1B). Aos 21
dias, por sua vez,  foram constatados
8,6% e 6,8% de incidência da mancha-
bacteriana, em mudas originadas das
sementes inoculadas e das tratadas com
água aquecida por 25 minutos, respec-
tivamente. Nessa mesma data, foram
observadas mudas sintomáticas nos de-
mais tratamentos, porém em baixa inci-
dência e igual estatisticamente ao ob-
servado no tratamento testemunha.
Deve-se considerar, no entanto, que
muitas dessas infecções, provavelmen-
te, se desenvolveram a partir de disper-
são secundária de inóculo, conforme
relatado por Carmo et al. (1996b).

Os métodos físicos de tratamento de
sementes, água aquecida ou calor seco
afetam a flora microbiana das sementes

* médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. Análise dos dados  transformados para
1 Y=arcsen (X/100)1/2;  2  sem transformação; 3 raiz(x+1)1/2.

Tabela 3. Porcentagem de plântulas de tomate sadias e lesionadas (sintomas de necrose e anasarca) e de  ocorrência de Xanthomonas
vesicatoria e de Erwinia  sp.  nas plântulas e de Aspergillus  sp. nas sementes, em  amostras de sementes  inoculadas com Xanthomonas
vesicatoria (ENA 4463) e submetidas a diversos tratamentos e avaliadas em teste de sanidade em caixas plásticas tipo Gerbox,  às  24 horas,
15  e 30 dias após aplicação dos  tratamentos. Seropédica, UFRRJ, 2002.

Tratamento
Plântulas sadias %¹ Plântulas lesionadas% ² X. vesicatoria3 Erwinia sp.³ Aspergillus sp.³

15 dias 30 dias 24 horas 30 dias 15 dias 30 dias 15 dias 30 dias

Testemunha não inoculada 89,3 a 87,3 a 0,0 b 0,0 b 0,00 c 0,00 a 10,65 c 1,32 ab

Testemunha inoculada - Xv 79,3 abc 77,0 ab 5,3 a 4,3 a 7,49 a 3,04 a 12,49 bc 0,00 b

Xv+ HCl a 5%/ 10 min 73,6 c 80,5 a 1,3 b 0,7 ab 2,99 bc 0,50 a 22,99 a 1,83 ab

Xv+ Água a 50° C/25 min 71,7 c 36,0 d 2,9 ab 3,6 ab 6,65 ab 3,70 a 19,66 ab 5,33 ab

Xv+ Água a 50° C/30 min 76,7 bc 60,3 c 2,1 ab 3,6 ab 4,99 ab 5,19 a 17,98 abc 4,99 ab

Xv+ Calor seco a 70° C/96 h 86,0 ab 65,3 bc 1,4 b 1,2 ab 1,33 c 0,71 a 12,32 bc 6,32 a

CV% 5,9 8,9 50,9 53,1 20,31 36,82 12,16 33,81
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e não têm ação residual, o que sugere a
necessidade do uso complementar de
fungicidas protetores ou de alguma técni-
ca de microbiolização para proteção con-
tra reinfestação por patógenos de
armazenamento e proteção contra
patógenos habtuais do solo. A alteração
na microflora da semente pelos tratamen-
tos pôde também ser observada nos isola-
mentos no meio seletivo. Observou-se o
desenvolvimento de Rhizopus sp. apenas
nos tratamentos testemunha e inoculação
apenas (Xv) e maior freqüência de bacté-
rias no tratamento com imersão em água
aquecida, por 25 minutos.

Com base nos resultados, pode-se
apontar para a recomendação do trata-
mento com HCl apenas para semeio
imediato enquanto o uso do tratamento
via calor seco (70oC por 96 horas) para
armazenamento das sementes antes da
semeadura.
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A produção brasileira de alho para a
safra 2002/2003 foi de 120 mil

toneladas, entre alho comum e nobre, per-
fazendo cerca de 64% do total da deman-
da. Dessa forma, o Brasil importou cer-
ca de 68.000 toneladas de alho do tipo 5,
ou de qualidade superior, para o seu abas-
tecimento interno (Carvalho, 2002).

Entre as cultivares utilizadas no Bra-
sil destaca-se a Roxo Pérola de Caça-
dor que apresenta características
organolépticas muito apreciadas pelos
consumidores brasileiros e com
potencialidades de concorrer com os
alhos importados. Segundo Biasi e
Mueller (1989), esta cultivar apresenta
bulbos arroxeados, com túnicas branco
perola, bulbilhos arroxeados em núme-
ro de 5 a 15, com predisposição ao
pseudoperfilhamento em campo, com
produtividade variando de 10 a 14 t ha-1

A propagação da cultura do alho no
campo é feita somente por meio de
bulbilhos. Cultivado geração após ge-
ração, ocorre gradativamente um
acúmulo de viroses com efeitos diretos
na redução da produtividade. Segundo

YURI, J.E.; MOTA, J.H.; SOUZA, J.R.; RESENDE, G.M.; PASQUAL, M. Vernalização do alho para o cultivo in vitro. Horticultura Brasileira, Brasília,
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Silva et al. (2000) as viroses não che-
gam a causar a morte das plantas de alho,
porém sua importância foi subestimada
durante muito tempo e só recentemente
essas doenças passaram a receber maior
atenção dos pesquisadores.

As técnicas de cultura de tecidos têm
sido empregadas na obtenção de plan-
tas de alho livres de vírus. Dentre elas,
a cultura de ápices caulinares é consi-
derada um instrumento valioso na ob-
tenção de plantas livres de vírus e de
outros patógenos, na propagação clonal
rápida e no desenvolvimento de culti-
vares melhoradas (tolerância a doenças,
a herbicidas, à salinidade e à seca entre
outros). Sendo que esta técnica possibi-
lita a preservação de germoplasma e um
melhor entendimento dos princípios
básicos relacionados com fisiologia,
bioquímica e no desenvolvimento das
plantas (Vaz, 1986). A associação da
cultura de tecidos com a termoterapia
tem colaborado para o aumento da por-
centagem na obtenção de plantas livres
de doenças (Conci e Nome, 1991;
Robert et al., 1998). Torres et al. (2000)

obtiveram, com a cv. Amarante, 54% de
plantas livres de vírus associando cul-
tura de tecidos a termoterapia a seco,
com a exposição dos bulbilhos à tem-
peratura de 37ºC durante 35 dias.

Dentre as anormalidades fisiológi-
cas que ocorrem no alho, o
perfilhamento ou pseudoperfilhamento
é considerado uma característica comer-
cialmente indesejável, depreciando o
produto e reduzindo a produtividade
(Burba, 1983). Diversos fatores têm sido
relacionados com a ocorrência de
pseudoperfilhamento, dentre eles o
fotoperíodo e temperatura (Silva, 1982;
Carmo et al., 1985), o excesso de água
próxima à colheita e o excesso de adu-
bação nitrogenada também contribui
para esta anormalidade.

Porém a limpeza clonal, via cultura
de ápices caulinares, é dificultada pela
reduzida taxa de multiplicação e conse-
qüentemente pouco material para pro-
dução comercial. Além disso o material
proveniente da limpeza clonal é, rapi-
damente sujeito à infecção dos bulbos.

RESUMO
Com o objetivo de avaliar o período de vernalização sobre a

incidência do índice de pseudoperfilhamento em plantas de alho
(Allium sativum L.) cultivadas in vitro, visando maior multiplica-
ção, foi conduzido este experimento em laboratório da UFLA (MG).
Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado com seis perío-
dos de vernalização (40; 50; 60; 70; 80 e 90 dias) em câmara
frigorífica a 5±2ºC, com quatro repetições, utilizando-se a cultivar
Roxo Pérola de Caçador. O tratamento com 90 dias de vernalização
foi o que apresentou os melhores resultados para as variáveis bulbo/
meristema/tubo, massa fresca total das plantas e dos bulbos com
1,81 bulbo/meristema/tubo, 235,32 mg plantas-1 e 110,51 mg bulbo-1,
respectivamente. A massa fresca media por bulbo obtida não evi-
denciou diferenças significativas entre os tratamentos, no entanto, o
tratamento com 90 dias de vernalização (58,68 mg bulbo-1) apresen-
tou-se com uma produção de bulbos 79,29% superior ao tratamento
com 60 dias de vernalização, que demonstrou o pior resultado.

Palavras-chave: Allium sativum, cultura de tecidos, bulbos, índice
de multiplicação.

ABSTRACT
Garlic vernalization for in vitro cultivation

The vernalization time to obtain secondary growth of garlic plants
(Allium sativum L.) was evaluated, through in vitro tissue culture
technique at the Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais State,
Brazil. The experimental design was completely randomized with
six vernalization periods (40; 50; 60; 70; 80 and 90 days) in
refrigerator chamber at 5±2ºC, with four replicates. The cultivar Roxo
Pérola de Caçador was used in the experiment. The treatment
evaluating 90 days of vernalization presented the best results for the
ratio bulbs/meristem/tube, plant total fresh matter and bulbs with
1,81 bulbs/meristem/tube, 235.32 mg plant-1 and 110.51 mg bulb-1,
respectively. No significant differences among treatments were
observed for average fresh matter per bulb. However, 90 days of
vernalization with 58.68 mg bulb-1 was 79.29% superior to 60 days
of vernalization, presenting the worst result.

Keywords: Allium sativum, tissue culture, fresh matter of bulb,
multiplication index.

(Recebido para publicação em 23 de junho de 2003 e aceito em 16 de abril de 2004)



586 Hortic. bras., v. 22, n. 3, jul.-set. 2004

Uma possível alternativa para pro-
mover maior rendimento na multiplica-
ção in vitro estaria na utilização de bai-
xas temperaturas (vernalização) dos
bulbos em câmara frigorífica para pos-
terior retirada dos ápice caulinares para
cultivo in vitro.

Braz et al. (1997), observaram que
o cultivo a campo do alho vernalizando
a 4ºC, resultou nos melhores resultados
para a cv. Quitéria, quando vernalizado
por 30 e 40 dias.

Utilizando uma cultivar local deno-
minada Howaito Roppen (tardia) com
bulbos armazenados durante quatro
meses a uma temperatura mínima de
20°C e posteriormente vernalizados por
30 ou 60 dias a 5°C, Ferreira et al.
(1991), observaram que a vernalização
(0 a 39 dias a 4±1ºC) das cultivares
Quitéria e Chonan foi imprescindível
para o aumento da produção de bulbos
e redução da percentagem de charutos
(plantas improdutivas).

Kimoto et al. (1996), vernalizando
a cultivar Roxa Pérola de Caçador por
45 dias a 4ºC, verificaram produtivida-
de total de 2944 kg/ha e somente 16,6%
de pseudoperfilhamento, que é um ín-
dice baixo, pois esta anomalia pode che-
gar a 100% da produção.

O presente trabalho teve como ob-
jetivo avaliar o período de vernalização
sobre a incidência de perfilhamento do

alho in vitro por meio da cultura de ápi-
ces caulinares, visando maior índice de
multiplicação.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no
Laboratórios de Cultura de Tecidos da
Universidade Federal de Lavras. Utili-
zou-se o delineamento inteiramente
casualizado com seis tratamentos, cor-
respondentes aos períodos de
vernalização (40; 50; 60; 70; 80 e 90
dias) em câmara frigorífica a 5±2ºC,
com quatro repetições. A cultivar for-
necedora dos ápices caulinares foi a
Roxo Pérola de Caçador proveniente de
Santa Juliana, MG. No dia 27/03/02 foi
armazenada a primeira amostra de bul-
bos de alho, correspondente ao trata-
mento de 90 dias de vernalização. Na
seqüência, a cada 10 dias, foram arma-
zenadas as amostras referentes aos de-
mais tratamentos, sendo a última amos-
tra colocada na câmara fria no dia 16/
05/02, que correspondeu a 40 dias de
vernalização. Todas as amostras foram
retiradas da câmara fria no dia 25/06/
2002 e encaminhadas ao laboratório.

Após a retirada da câmara frigorífica
os bulbos foram debulhados, lavados em
água com detergente por 5 minutos e
posteriormente lavados apenas em água
corrente. Em seguida as folhas

meristemáticas foram imersas em
hipoclorito de sódio (2%) na concentra-
ção de 1:1 (v/v) durante 15 minutos.
Após essa desinfestação, as mesmas fo-
ram lavadas em água autoclavada por
três vezes para retirar o excesso de
hipoclorito, no interior de uma câmara
de fluxo laminar. Na seqüência os ápi-
ces caulinares retirados foram coloca-
dos em tubos de ensaio com 12 ml de
meio MS (Murashige e Skoog, 1962).
Cada tubo recebeu apenas um ápice
meristematico. Os tubos contendo os
ápices caulinares foram colocados em
ambiente com luminosidade de +2000
lux, e temperatura (20ºC) controlada.

As avaliações foram realizadas no dia
30/09/2002, com 97 dias após a
inoculação, sendo analisados a massa
fresca total das plantas (mg), massa fres-
ca total dos bulbos (mg), número de bul-
bos (piorras, microbulbos ou bulbinhos)
obtidos a partir de um ápice caulinar e
massa fresca média por bulbo (mg). As
características avaliadas foram posterior-
mente submetidas a análise de regressão,
de acordo com o esquema sugerido por
Pimentel Gomes (1990).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após três meses que os ápices
caulinares foram colocados nos tubos
houve completa formação dos bulbos,
verificando-se diferenças significativas
entre os tratamentos, com exceção da
característica massa fresca média por
bulbo.

Houve comportamento linear (Figu-
ra 1), para número de bulbos por ápices
caulinares, em função do período de
vernalização. O período de 90 dias de
vernalização (1,81 bulbo/ápice caulinar)
foi o que promoveu maior incremento
em número de bulbos com 70,7% em
relação ao menor período de
vernalização (40 dias). Esta caracterís-
tica é de grande relevância quando se
leva em consideração que um dos gran-
des entraves da limpeza de vírus por
meio da cultura de tecidos é a baixa de
multiplicação dos ápices caulinares.
Este resultado porém foi inferior ao ob-
tido por Rossi et al. (1995) que obtive-
ram para a cv. Piacentiano Bianco, uma
proliferação no número de bulbos de
1:4,5 utilizando o meio MS modifica-

J. E. Yuri et al.

Figura 1. Número de bulbos por ameristema em função do período de vernalização. Lavras,
UFLA, 2002.
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do, acrescido de TDZ. Entretanto, deve-
se levar em conta que essa comparação
diz respeito apenas à magnitude dos
dados obtidos, uma vez que a cultivar
Piacentiano Bianco não foi utilizada no
presente trabalho.

A massa fresca total das plantas e de
bulbos evidenciaram efeito quadrático
(Figura 2), em que o período de
vernalização de 90 dias apresentou os
melhores resultados, com 235,32 e
110,51 mg planta-1, respectivamente.
Estes resultados são corrobados com
Ferreira et al. (1981) que observaram
aumento do número de bulbilhos quan-
do do aumento do período de
vernalização. Observa-se que o proces-
so de vernalização estimula o acumulo
de citocininas e giberelinas, e quando
os bulbilhos são colocados em condi-
ções ótimas de desenvolvimento, ocor-
re brotação precoce, e conseqüentemen-
te maior desenvolvimento da planta.

A vernalização do alho modifica o
balanço hormonal, provocando na planta
a quebra da dormência e aceleração na
brotação dos bulbilhos (Ferreira et al,
1986). De acordo com Carvalho et al
(1980), a brotação dos bulbos é acentua-
da quanto maior for o período de
vernalização.

Já em campo Seno et al, (1993) ob-
servaram em experimento que a
vernalização de 40 dias resultou em
maior porcentagem de superbrotamento,
sendo que a menor porcentagem foi ob-
servada com 60 dias. Segundo Souza
(1990), a temperatura além de interferir
na bulbificação, pode influenciar nas
características comerciais do alho. Os
efeitos da baixa temperatura em pré-
plantio, promove o perfilhamento, e
quanto maior o período de vernalização
maior e a porcentagem de
perfilhamento, esse resultado e também
relatado por Mann e Minges (1958) e
Burba (1983).

A massa fresca média por bulbo ob-
tida no presente trabalho apesar de não
ter evidenciado diferenças significativas
entre os tratamentos, evidencia um va-
lor superior para o tratamento com 90
dias de vernalização, com 58,68 mg
bulbo-1, que comparativamente a menor
massa fresca media alcançada pelo tra-
tamento de 60 dias de vernalização mos-
trou-se 79,29 % superior.

Pesquisas realizadas ao nível de
campo por Resende et al. (1995 e 1999),
comparando materiais provenientes de
cultura de ápice caulinar com materiais
multiplicados de forma convencional,
comprovaram o aumento na produção e
o acúmulo de matéria seca em clones
provenientes da utilização desta técni-
ca. Segundo Resende (1993) a técnica
de cultura de tecidos recupera o vigor
vegetativo e conseqüentemente a pro-
dutividade das cultivares, ao quebrar o
ciclo reprodutivo dos vírus.

Em função dos resultados obtidos,
90 dias de vernalização em câmara
frigorífica a 5±2ºC, para a cultivar Roxo
Pérola de Caçador por meio da técnica
de cultura de tecidos utilizando ápices
caulinares é o tratamento mais recomen-
dado por apresentar maior número de
bulbos por ápices, massa fresca total de
plantas e bulbos e massa fresca média
de bulbo, o que possibilitará melhor ín-
dice de multiplicação de bulbos e con-
seqüentemente maior eficácia e rapidez
do método na multiplicação clonal.
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A alface americana, tipo repolhuda
crisphead lettuce, vem adquirindo

importância crescente, principalmente,
na região de Lavras. O plantio deste tipo
de alface visa, principalmente, atender
as redes fast food, como a McDonald’s,
com mais de 30 produtores em diversos
municípios do sul de Minas Gerais, cul-
tivando cerca de 1800 ha por ano,
totalizando aproximadamente 10.500
tdesta folhosa (Yuri, 2000).

Nos sistemas biológicos o
molibdênio é constituinte de pelo me-
nos cinco enzimas catalisadoras de rea-
ções. Três destas enzimas (redutase do
nitrato, nitrogenase e oxidase do sulfito)
são encontradas em plantas (Gupta e
Lipsett, 1981). A função mais importan-
te do molibdênio nas plantas está rela-
cionada com o metabolismo do nitro-
gênio, e ligada à ação ou ativação
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enzimática, principalmente das enzimas
nitrogenase e redutase do nitrato
(Dechen et al., 1991).

A redutase do nitrato ou nitrato-
redutase é uma flavoproteína que pos-
sui Mo como grupo prostético, cuja sín-
tese é induzida pela presença de Mo e
NO-3 no meio (Malavolta, 1980). Esta
enzima catalisa a redução biológica do
NO-3 a NO-2, que é o primeiro passo para
a incorporação do nitrogênio, como
NH2, em proteínas (Dechen et al.,
1991). Por outro lado, evita o acúmulo
de NO-3 em plantas alimentícias e for-
ragens, impedindo a combinação do
mesmo com a hemoglobina do sangue
e a produção de meta-hemoglobina que,
por não funcionar como transportadora
de O

2
, causa deficiência de oxigênio em

pessoas e animais (Malavolta, 1980;
Oliveira, 1980). A deficiência de

molibdênio em brássicas também está
associada a uma acumulação de nitra-
tos nas folhas (Nogueira et al., 1983).

Uma resposta diferencial entre es-
pécies a uma maior disponibilidade de
molibdênio tem sido relatada, sendo, de
acordo com Malavolta e Kliemann
(1985), encontrada alta resposta em al-
face, brócolos, beterraba, couve-flor,
espinafre e repolho.

Respostas positivas à adubação com
este nutriente têm sido relatadas com
várias culturas, em diferentes países
(Gupta e Lipsett, 1981). Entre as
olerícolas, couve-flor, brócolis, alface,
beterraba, espinafre europeu, nabo e to-
mateiro se destacam como as culturas
mais exigentes (Castellane et al., 1991).

Devido às necessidades extrema-
mente pequenas que as culturas apresen-

RESUMO
Foram conduzidos três ensaios de dezembro/2001 a fevereiro/

2002, no município de Nazareno (MG), com o objetivo de avaliar a
influência de doses e épocas de aplicação de molibdênio sobre a
produção e qualidade de alface americana (Lactuca sativa L.). Utili-
zou-se o delineamento de blocos ao acaso com cinco doses de
molibdênio (0; 90; 180; 240 e 360 g ha-1) aplicadas em três épocas
via foliar (14; 21 e 28 dias após o transplantio) e 4 repetições. A
dose de 235 g ha-1 de molibdênio proporcionou a maior produção de
massa fresca total. Não se observou diferença significativa entre tra-
tamentos para épocas de aplicação. Houve efeito quadrático entre
massa fresca comercial e doses de molibdênio, em função das épo-
cas de aplicação, tendo as doses de 236; 212 e 229 g ha-1 de
molibdênio proporcionado as maiores produções comerciais. Veri-
ficou-se que a aplicação aos 21 dias após o transplante apresentou
as melhores respostas. A dose de 220 g ha-1 de molibdênio promo-
veu a maior circunferência da cabeça comercial, sendo que as me-
lhores épocas de aplicação foram aos 14 e 21 dias, que não mostra-
ram diferenças significativas entre si. Não se observou efeito signi-
ficativo dos tratamentos para comprimento do caule.

Palavras-chave: Lactuca sativa, massa fresca total e comercial, com-
primento do caule, circunferência da cabeça comercial.

ABSTRACT
Response of crisphead lettuce to doses and application times

of molibdenum

The influence of molibdenum dosages was evaluated on yield
and quality of crisphead lettuce (Lactuca sativa L.). Three trials were
carried out in Nazareno, Minas Gerais State, Brazil, from December/
2001 to February/2002. The experimental design was a randomized
complete block with four replications, being evaluated five
molibdenum dosages (0; 90; 180; 240 and 360 g ha-1) and three
application times of foliar-spraying (14; 21 and 28 days after
transplanting). The total fresh matter presented quadratic effect where
the dosage of 235 g ha-1 of molybdenum provided the highest yield.
Significant differences between treatments were not observed for
application times. The commercial fresh matter evidenced quadratic
effect when molybdenum dosages were incremented, in function of
the application dates. The doses of 236; 212 and 229 g ha-1 of
molybdenum resulted in higher commercial production. The application
of molibdenum 21 days after transplanting date showed the best results.
Doses of 220 g ha-1 of molybdenum promoted bigger head circumference,
when applied 14 and 21 days after transplanting date. There was no
significant difference between treatments for stem length.

Keywords: Lactuca sativa, total and commercial fresh matter, stem
length, head circumference.
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tam, Murphy e Walsh (1972) e Gupta e
Lipsett (1981) consideram que o forne-
cimento de molibdênio via semente é a
modalidade mais utilizada para suprir as
culturas. Segundo estes autores, através
da aplicação do molibdenio via semen-
te obtém-se maior uniformidade e efi-
ciência de adubação.

Em alface os sintomas de deficiên-
cia de molibdênio começam a aparecer
nas folhas amadurecidas que não se de-
senvolvem bem, permanecendo ovala-
das e de cor verde-amarela pálida e
mostrando textura semelhante à de pa-
pel. Em plantas bem nutridas com ni-
trato, os sintomas de deficiência de
molibdênio assemelham-se aos de nitro-
gênio. Recomendam-se pulverizar as
plantas na sementeira com solução de
0,05% de molibdato de amônio ou de
sódio ou com o produto comercial
Cofermol (Sonnenberg, 1998).

No Brasil, poucas são as pesquisas
realizadas sobre os efeitos do forneci-
mento isolado de molibdênio nas pro-
duções de culturas olerícolas. Ao que
parece, com exceção da espécie
Phaseolus vulgaris L., que abrange o
feijão de grão e o feijão-de-vagem, os
trabalhos publicados envolvendo o uso
de molibdênio via semente em espécies
olerícolas são muito raros (Castellane et
al., 1991).

Respostas da cultura de alface ao
fornecimento de 780 g ha-1 de
molibdênio via solo, na forma de
molibdato de sódio, promovendo um
aumento médio de 31% na produção
comercial da cultura foram constatados

por Fontes et al. (1982), assim como
Zito et al. (1994) verificaram um au-
mento de 24,1% na produção comercial
de alface com a aplicação de
molibdênio.

Na cultura da couve-flor, em solo
com pH 5,3; Novelino e Chaves (1987)
verificaram tendência de aumento no
acúmulo de matéria seca nas plantas,
mediante a aplicação por via foliar de
quantidades equivalentes a 24 e 48 g ha-1

de Mo. As pulverizações foram realiza-
das aos 20 e aos 40 dias após a emer-
gência das plantas, fornecendo-se me-
tade daquelas quantidades em cada uma
delas.

O presente trabalho teve por objeti-
vo avaliar diferentes doses e épocas de
aplicação de molibdênio na produção e
qualidade da alface americana em con-
dições de campo.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram conduzidos três ensaios de
dezembro/2001 a fevereiro/2002, no
município de Nazareno (MG), à altitu-
de de 850 m, com o objetivo de avaliar
a influência de doses de molibdênio so-
bre a produção de alface americana
(Lactuca sativa L.). A análise do solo
onde foi instalado o experimento apre-
sentou as características: K = 106,0 mg
dm-3; P = 52 mg dm-3; Ca = 4,1 cmolc
dm-3; Mg =  0,7 cmolc dm-3; Al = 0,0
cmolc dm-3; H + Al = 2,3 cmolc dm-3;
Zn = 3,8 mg dm-3 Mn = 10,0 mg dm-3; B
= 1,6 mg dm-3; pH em H

2
0 = 6,0 e maté-

ria orgânica = 3,4 dag kg-1.

Utilizou-se o delineamento experi-
mental de blocos ao acaso com cinco
doses de molibdênio (0; 90; 180; 270 e
360 g ha-1), que corresponderam a 0,0;
0,03; 0,06; 0,09 e 1,2% da solução, apli-
cada via foliar aos 14; 21 e 28 dias após
o transplantio e quatro repetições. As
aplicações foliares foram realizadas com
pulverizador manual com 4 L de capa-
cidade em máxima pressão, gastando-
se 300 L de calda por hectare.

As parcelas experimentais constituí-
ram-se de canteiros com quatro linhas
de 2,1 m de comprimento espaçadas de
0,30 m, e 0,35 m entre plantas. As li-
nhas centrais formaram a área útil, reti-
rando-se duas plantas em cada extremi-
dade. Os canteiros em número de dois
eram cobertos por estruturas de prote-
ção (estufa alta, 2,0m de altura). Para a
adubação de plantio utilizou-se 1500 kg
ha-1 de formulado 4-14-8 e 1000 kg ha-1

de superfosfato simples. As adubações
de cobertura foram realizadas por meio
de fertirrigações diárias, totalizando 40
kg ha-1 de N e 85 kg ha-1 de K, utilizan-
do como fontes uréia e cloreto de po-
tássio até por ocasião da colheita.

O transplantio das mudas com 25 dias
de idade foi feito em 07/01/2002, irrigan-
do-se diariamente, sendo a cultura
conduzida sob mulching e os demais tra-
tos culturais os comuns à cultura.

As colheitas foram feitas em 21/02/
2002 sendo avaliadas a massa fresca
total e comercial (g planta-1); circunfe-
rência da cabeça comercial e compri-
mento do caule da cabeça comercial. Os
dados foram submetidos à análise de
variância conjunta, sendo as médias
comparadas pelo teste de Tukey para
épocas de aplicação e regressão
polinomial para doses, com base no
modelo quadrático, ao nível de 5% de
probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Houve efeito significativo indepen-
dente para as doses de molibdênio e
época de aplicação, assim como para a
interação entre estes fatores, variando
com as características avaliadas. Para
massa fresca total constatou-se efeito
quadrático no qual a dose de 235 g ha-1

de molibdênio proporcionou a maior
produção. Não se observou diferenças

J. E. Yuri et al.

Figura 1. Massa fresca total em função das doses de molibdênio. Nazareno (MG), UFLA,
2001/2002.
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significativas para épocas de aplicação
(Figura 1).

Com o incremento das doses de
molibdênio, em função das épocas de
aplicação (Figura 2), verificou-se efei-
tos quadráticos para a massa fresca co-
mercial, tendo as doses de 236; 212 e
229 g ha-1 de molibdênio proporciona-
do os maiores rendimentos comerciais.
A aplicação do molibdênio aos 21 dias
após o transplante apresentou as melho-
res respostas. Resultados positivos da
aplicação de molibdênio na cultura da
alface são relatados por Fontes et al.
(1982) e Zito et al. (1994).

Os fatores estudados apresentaram
efeitos independentes para circunferên-
cia da cabeça comercial. A dose de 220
g ha-1 de molibdênio promoveu a maior
circunferência da cabeça comercial (Fi-
gura 3), sendo que as melhores épocas
de aplicação foram aos 14 e 21 dias, sem
diferenças significativas entre si. Uma
resposta diferencial entre espécies a uma
maior disponibilidade de molibdênio
tem sido relatada (Malavolta e
Kliemann, 1985) em alface, em
brócolos, beterraba, couve-flor, espina-
fre e repolho.

Não se observou efeitos significati-
vos dos tratamentos para comprimento
do caule. Esta característica é importante
na cultura da alface americana, princi-
palmente, quando destinada à indústria
de beneficiamento, devendo ser bastan-
te reduzido para proporcionar menor
perda durante o processamento. Caule
excessivamente comprido não apresen-
ta boa compacidade e dificulta o
beneficiamento, afetando a qualidade
final do produto (Yuri et al., 2002).
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A alface americana vem adquirindo
importância crescente no país. Seu

plantio visa atender as redes fast food e,
atualmente, tem-se constatado o aumen-
to no consumo desta hortaliça também
na forma de salada. No ano de 2001,
entre os diferentes tipos de alface co-
mercializados na CEAGESP, 29,6% fo-
ram representadas pela alface america-
na (Conjuntural 2001).

Os solos de regiões tropicais chuvo-
sas, apresentam normalmente baixos
teores de boro total e disponível, inde-
pendente do material de origem, o que
é ocasionado pela alta mobilidade do
elemento no solo e pelo alto grau de
intemperismo (Fassbender e
Bornemisza, 1994).

Entre os micronutrientes que mais
afetam o desenvolvimento da alface,

YURI, J.E.; RESENDE, G.M.; MOTA, J.H.; RODRIGUES JÚNIOR, J.C.; SOUZA, R.J.; CARVALHO, J.G. Comportamento da alface americana em função
do uso de doses e épocas de aplicação de boro em cultivo de inverno. Horticultura Brasileira, Brasília, v.22, n.3, p.593-596, ,jul-set 2004.
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quando em níveis deficientes, são o co-
bre, molibdênio e boro, em ordem de-
crescente de intensidade de efeitos so-
bre o peso médio das cabeças comer-
ciais, promovendo reduções de 95%,
68% e 23%, respectivamente (Adams et
al., 1986). Fontes et al. (1982) também
observaram aumento na produção total
e no peso médio da cabeça comercial
em 7,4 e 6,3%, respectivamente, quan-
do cultivada em solo com nível
satisfatório de boro.

A adubação foliar com ácido bórico
promove acréscimos de 17,9% na pro-
dução e 12,1% na altura de plantas, com-
parativamente à testemunha, e normal-
mente apresenta mesma eficiência de
tratamento em que o boro é aplicado
diretamente no solo, no entanto, sem
apresentar diferenças significativas

(Gimenes et al., 1990). Os efeitos posi-
tivos da aplicação de boro em outras
oleráceas, como na qualidade e produ-
ção da batata, são relatados por Mondy
e Munshi (1993) e Pregno e Armour
(1992). Efeito semelhante foi observa-
do na produção de matéria seca em ra-
banete (Azevedo, 1999).

Ao contrário, François (1988) veri-
ficou que o peso médio total e comer-
cial da cabeça de alface decresceu sig-
nificativamente com o aumento da con-
centração de boro. Com 15 mg L-1 de
boro, esses pesos foram menores em
torno de 25%. A produção da alface foi
menor em 1,7% a cada aumento unitá-
rio (mg L-1) de boro na solução acima
de 1,3 mg L-1. Estes resultados indicam
ser a alface mais sensível que brócolis e
rabanete, que se encontram também

RESUMO
Avaliou-se a influência de doses de bórax sobre o rendimento

e qualidade pós-colheita da alface americana (Lactuca sativa L.),
em três ensaios distintos conduzidos de junho a agosto/2002, no
município de Três Pontas (MG). Utilizou-se o delineamento de
blocos ao acaso com cinco doses de bórax (0,00; 0,75; 1,50; 2,25 e
3,00 kg ha-1) e quatro repetições, aplicadas em três diferentes épo-
cas via foliar (14; 21 e 28 dias após o transplantio). A massa fresca
total apresentou efeito quadrático no qual a dose de 1,58 kg ha-1 de
bórax resultou em maior rendimento. Verificou-se variação de 795
a 829 g planta-1 entre as épocas de aplicação, sem diferirem esta-
tisticamente entre si. A aplicação de 1,71 kg ha-1 de bórax possibi-
litou a obtenção de maior massa fresca comercial. O melhor resul-
tado (563 g planta-1) foi obtido na aplicação aos 21 dias. Esta data
também contribuiu na obtenção de maior circunferência da cabeça
(41,7 cm), sendo significativamente superior à aplicação aos 28
dias (40,6 cm). Não foram observados efeitos significativos para o
comprimento de caule entre os tratamentos. A dose de 1,55 kg ha-1

de bórax proporcionou uma melhor conservação da alface mantida
durante 20 dias em câmara-fria.

Palavras-chave: Lactuca sativa L., rendimento, bórax, método de
aplicação, adubação, conservação pós-colheita.

ABSTRACT
Behavior of crisp head lettuce as a result of doses and

application times of boron in winter crop

The influence of doses of borax on yield and post harvest quality
of crisp head lettuce (Lactuca sativa L.) was evaluated. Three distinct
trials were conducted in Tres Pontas, Minas Gerais State, Brazil,
from June to August 2002. The randomized block design with five
doses of borax (0.00; 0.75; 1.50; 2.25 and 3.00 kg.ha-1) and four
replicates, applied foliarly at different times (14; 21 and 28 days
after transplanting) was evaluated. The total fresh matter presented
a quadratic effect, where the dose of 1.58 kg ha-1 of borax resulted in
a greater yield. A range of 795 to 829 g plant-1 between different
application times, with no statistical significant differences was
observed. The application of 1.71 kg ha-1 of borax resulted in greater
commercial fresh matter production. The best results (563 g plant-1)
were obtained when the application was performed at 21 days.
Applications at 21 days also resulted in greater head circumference
(41.7 cm), being statistically superior to the applications at 28 days
(40.6 cm). Stem length did not present any significant effects between
treatments. The dose of 1.55 kg ha-1 of borax presented best lettuce
conservation in cold-chamber (20 days).

Keywords: Lactuca sativa L., yield, borax, application methods,
fertilization, post harvest conservation.
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classificados com moderadamente sen-
síveis ao boro (François, 1986). De acor-
do com Havlin et al. (1999), a alface é
considerada como de média sensibilida-
de, quando em condições de baixa dis-
ponibilidade no solo.

Os principais sintomas de deficiên-
cia de boro em alface são caracteriza-
dos por aspereza, enrugamento e colo-
ração prateada das folhas (Weir e
Cresswell, 1993).

A falta de informações sobre esse
micronutriente na cultura justificou o
presente trabalho, que objetivou avaliar
o efeito da aplicação foliar de diferentes
doses e épocas de aplicação de boro so-
bre as características produtivas e quali-
dade pós-colheita da alface americana,
produzida em condições de campo.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram conduzidos três ensaios dis-
tintos, de junho a agosto 2002, no mu-
nicípio de Três Pontas (MG), para ava-
liar a influência de doses e épocas de
aplicação de boro sobre a produção de
alface americana (Lactuca sativa L.) O
tipo de solo predominante na área é o
LATOSSOLO VERMELHO
Distroférrico de textura argilosa. A aná-
lise química do solo da área experimen-
tal apresentou as características: K = 100
mg

 
dm-3; P = 44,7 mg dm-3; Ca = 4,1

cmol
c
 dm-3; Mg = 0,7 cmol

c
 dm-3; Al =

0,0 cmol
c
 dm-3; H + Al = 2,1 cmol

c
 dm-3;

Zn = 3,8 mg dm-3; Fe = 29,8 mg dm-3;

Mn = 13,0 mg dm-3; Cu = 2,1 mg dm-3;
B = 0,6 mg dm-3; pH em H

2
 0 = 5,8 e

matéria orgânica = 2,0 dag kg-1.

Utilizou-se o delineamento de blo-
cos ao acaso com cinco doses de bórax
(11% de boro) (0,00; 0,75; 1,50; 2,25 e
3,00 kg ha-1), que corresponderam a
0,00; 0,25; 0,50; 0,75 e 1,00% da solu-
ção, e quatro repetições, aplicadas em
três épocas via foliar (14; 21 e 28 dias
após o transplantio), sendo cada época
de aplicação considerada um ensaio. As
aplicações foliares foram realizadas com
pulverizador manual com 4 L de capa-
cidade em máxima pressão, gastando-
se 300 L de calda por hectare. Para evi-
tar a ocorrência de deriva, no momento
da aplicação, foi instalada ao redor da
parcela uma cortina plástica com 1
metro de altura.

As parcelas experimentais consti-
tuíram-se de canteiros com quatro linhas
de 2,1 m de comprimento espaçadas de
0,35 m, sendo 0,30 m a distância entre
plantas na linha. As linhas centrais for-
maram a área útil, onde foram colhidas
seis plantas, para a realização das avalia-
ções. Para a adubação de plantio utili-
zou-se 1700 kg ha-1 da formula 4-14-8 e
1000 kg ha-1 de superfosfato simples. As
adubações de cobertura foram realiza-
das por meio de fertirrigações diárias,
totalizando 40 kg ha-1 de N e 85 kg ha-1

de K, utilizando a uréia e o cloreto de
potássio respectivamente, como fontes de
N e de K (Yuri et al., 2002a). O
transplantio das mudas, com 29 dias de
idade, foi feito em 17/06/2002, irrigan-

do-se diariamente, sendo a cultura
conduzida sob mulching. Os demais tra-
tos culturais foram os comuns à cultura.

As colheitas foram feitas em 20/08/
2002 sendo avaliadas a massa fresca
total e comercial (g planta-1); circunfe-
rência e comprimento do caule da cabe-
ça comercial (cm) e conservação pós-
colheita aos 10 e 20 dias em câmara
frigorífica a 5±2°C, avaliada através de
notas (nota 1: cabeças comerciais extre-
mamente deterioradas; nota 2: cabeças
comerciais deterioradas; nota 3: cabe-
ças comerciais moderadamente deterio-
radas; nota 4: cabeças comerciais leve-
mente deterioradas e nota 5: cabeças
comerciais sem deterioração), sendo
utilizados três avaliadores e retirada a
média das notas obtidas. Os dados fo-
ram submetidos à análise de variância
conjunta dos experimentos (épocas de
aplicação), sendo as médias compara-
das pelo teste de Tukey para épocas de
aplicação e regressão polinomial para
doses, com base no modelo quadrático,
ao nível de 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados de massa fresca total dos
três experimentos quando submetidos à
análise de regressão, mostraram que a
equação polinomial de segundo grau foi
a que apresentou o melhor ajuste (R2 =
0,95). A equação de regressão estimada
foi Y = 779,7642 + 82,7507D –
26,1058D2, onde Y representou a mas-
sa fresca total (g planta-1) e D as doses
de boro empregadas. Por meio desta
equação o maior rendimento estimado
de matéria fresca total foi obtido com o
uso de 1,58 kg ha-1 de bórax (Figura 1),
o que representa comparativamente à
testemunha, sem aplicação, um incre-
mento em termos de rendimento de
8,2% por planta. Considerando-se que
não há custos da aplicação de bórax,
uma vez que o mesmo pode ser realiza-
do em conjunto com os tratos
fitossanitários da cultura, o custo total
da aplicação seria apenas do preço do
micronutriente (R$ 5,00/ha), o que jus-
tifica plenamente o seu uso em razão do
baixo custo e da relação custo/benefi-
cio. A produção de massa fresca total
apresentou variação de 795 a 829 g plan-
ta-1 entre as diferentes épocas de aplica-

J. E. Yuri et al.

Figura 1. Massa fresca total (MFT) e comercial (MFC) dos três experimentos da alface em
função do uso de doses de bórax. Três Pontas (MG), UFLA, 2002.
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ção, sem diferirem estatisticamente en-
tre si (Tabela 1). Resultados similares
foram encontrados para massa fresca
comercial. Quando submetidos à análi-
se de regressão, mostraram que a equa-
ção polinomial de segundo grau foi a
que apresentou o melhor ajuste (r2 =
0,99). A equação de regressão estimada
foi Y = 514,8261 + 60,1857D –
17,5767D2. Por meio desta equação o
maior rendimento estimado de matéria
fresca comercial foi obtido com o uso
de 1,71 kg ha-1 de bórax (Figura 1). O
resultado foi significativamente superior
quando as aplicações foram efetuadas
aos 21 dias, em comparação com 28
dias, com 563 g planta-1 (Tabela 1). Efei-
tos positivos da aplicação de boro em
alface são relatados por Fontes et al.
(1982) e Adams et al. (1986). Também,
Gimenes et al. (1990), mencionam que
a adubação foliar com ácido bórico pro-
moveu um acréscimo de 17,9% na pro-
dução e 12,1% na altura de plantas, com-
parativamente à testemunha, índices
superiores aos obtidos nos tratamentos
em que se aplicou boro no solo, no en-
tanto, sem diferenças significativas. Ao
contrário, François (1988) verificou que
os pesos médios total e comercial das
cabeças de alface foram significativa-
mente menores com o aumento da con-
centração de boro. A concentração de 15
mg L-1 de boro reduziu os pesos médios
em torno de 25%, nos anos em estudo.

Observou-se efeito sobre a circun-
ferência da cabeça comercial (Tabela 1)
apenas para época de aplicação, onde a
aplicação aos 21 dias contribuiu para o
maior retorno (41,7 cm), sendo signifi-
cativamente superior à aplicação aos 28
dias (40,6 cm).

O comprimento de caule não propor-
cionou efeitos significativos entre tra-
tamentos. O comprimento de caule é
característica importante na cultura da
alface americana, principalmente, quan-
do destinada à indústria de
beneficiamento. Deve ser bastante re-
duzido, para evitar perdas durante o
processamento. Segundo Yuri et al.
(2002b), caule excessivamente compri-
do não possui boa compacidade e difi-
culta o beneficiamento, afetando a qua-
lidade final do produto.

Não se observou diferença signifi-
cativa para conservação pós-colheita,

aos 10 dias. Para a conservação aos 20
dias após a colheita a equação estimada
foi Y = 2,9714 + 1,2928D - 0,4179*D2

(r2 = 0,89). Pela equação foi possível
verificar efeito quadrático onde a dose
de 1,55 kg ha-1 de bórax proporcionou a
melhor conservação pós-colheita da al-
face. A literatura consultada não regis-
tra informações de conservação pós-co-
lheita em função da aplicação de boro
na cultura. O que foi observado na prá-
tica é que visualmente o boro parece
inibir a oxidação das folhas externas da
cabeça de alface comparativamente à
testemunha sem aplicação, que se mos-
trou com uma coloração marrom.

Nas condições em que foi realizado
o experimento, conclui-se que a pulveri-
zação de 1,71 kg ha-1 de bórax aos 21
dias após o transplantio proporciona
melhor rendimento e qualidade comer-
cial da alface americana, enquanto que
para a melhor conservação pós-colheita,
a dose mais indicada é de 1,55 kg ha-1.

Comportamento da alface americana em função do uso de doses e épocas de aplicação de boro em cultivo de inverno

1Médias seguidas pela mesma letra nas linhas, não diferem entre si, pelo teste de Tukey ao
nível de 5% de probabilidade.

Tabela 1. Massa fresca total e comercial (g planta-1), circunferência da cabeça e compri-
mento de caule (cm) de alface em função da época de aplicação de bórax. Três Pontas (MG),
UFLA, 2002.

Características
Épocas de aplicação (dias após transplantio)

14 21 28

Massa fresca total 822,a 829,a 795,a

Massa fresca comercial 542,ab 563,a 531,b

Circunferência da cabeça 41,0 ab 41,7 a 40,6 b

Comprimento de caule 5,6 a 5,7 a 6,0 a

Figura 2. Conservação da cabeça comercial de alface durante 20 dias em câmara-fria, em
função do uso de doses de bórax. Três Pontas (MG), UFLA, 2002.
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No Brasil a produção de batata
(Solanum tuberosum L.) estende-

se por quase todo o ano, a fim de aten-
der às necessidades de suprimento da de-
manda de consumo in natura e da in-
dústria. Parte da produção é armazena-
da em curto prazo em diferentes condi-
ções. As baixas temperaturas mantêm o
produto, mas causam diminuição da
qualidade, em virtude da elevação dos
teores de açúcares nos tecidos (Burton,
1989), que provocam o escurecimento
durante o processamento em altas tem-
peraturas, tornando-o comercialmente
inaceitável (Davies e Viola, 1992). O
acúmulo de açúcares redutores nos tu-
bérculos mantidos sob baixas tempera-
turas é o resultado da conversão do ami-
do (Rees et al., 1981). Embora este fe-
nômeno esteja bem descrito, as causas
e os mecanismos não estão ainda bem
estabelecidos, existindo evidências de
que um fino controle metabólico esteja

CHAPPER, M.; BACARIN, M.A.; PEREIRA, A.S.; LOPES, N.F. Atividade amidolítica e de invertase ácida solúvel em tubérculos de batata armazenados
sob duas condições de temperatura. Horticultura Brasileira, Brasília, v.22, n.3, p.597-601, jul-set 2004.

Atividade amidolítica e de invertase ácida solúvel em tubérculos de bata-
ta armazenados sob duas condições de temperatura
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envolvido neste processo. A senescência
das membranas do amiloplasto da bata-
ta, decorrente de baixas temperaturas
(O’donoghue et al., 1995), ou mesmo a
fragilidade destas membranas, podem
estar associadas ao adoçamento
(Isherwood, 1976).

Muitos argumentos têm sido utiliza-
dos para explicar o acúmulo de açúcares
induzidos pelo frio, incluindo o aumento
na atividade de uma ou mais enzimas que
degradam o amido (Cochrane et al., 1991;
Claassen et al., 1993; Cottrell et al., 1993),
a maior concentração de hexose fosfato
como resultado da fosfofrutocinase e de
outras enzimas na glicólise (Pollock e
Rees, 1975; Dixon e Rees, 1980;
Trevanion e Kruger, 1991), o aumento na
atividade das enzimas envolvidas na sín-
tese da sacarose como a sacarose fosfato
sintase (Sowokinos, 1990) e o aumento
na atividade da invertase (Richardson et
al., 1990; Pressey e Shaw, 1966).

Embora haja forte indicação, pela
comparação entre cultivares e
transformantes, que a invertase é impor-
tante no controle da velocidade de de-
gradação da sacarose para açúcares re-
dutores, sua atividade não está
correlacionada com o acúmulo total de
açúcar, que ocorre somente em tempera-
turas de 5oC (Deiting et al., 1998), é
identificada aumento na atividade de
amidolítica sob refrigeração (Richardson
et al., 1990; Zrenner et al., 1996).

As invertases citoplasmáticas neu-
tras e alcalinas são bem menos caracte-
rizadas, mas em contraste com as
invertases ácidas, essas enzimas pare-
cem ser específicas para sacarose, ao
passo que as invertases ácidas além da
sacarose, hidrolisam outros
oligossacarídeos contendo resíduos de
ß-frutose, tais como rafinose e
estaquiose (Sturm, 1999). A expressão
da invertase do vacúolo e da parede ce-

RESUMO
Determinou-se as atividades amidolítica e da invertase ácida so-

lúvel nos tubérculos de batata das cultivares Pérola e Atlantic. Os
tubérculos foram produzidos no cultivo de outono e de primavera
de 1999, em Pelotas (RS). Imediatamente após a colheita, os tubér-
culos foram divididos em dois lotes e armazenados por 40 dias, em
duas condições de temperatura: ambiente (21±3oC, para a produção
de outono; 24±2oC, para a produção de primavera) e refrigeração
(2±1oC). Em intervalos regulares de dez dias, a partir da colheita
(tempo zero), foram coletadas amostras dos tubérculos para deter-
minação dos teores de proteínas solúveis totais e atividades da
invertase ácida e amidolítica. Os teores de proteínas solúveis totais
não diferiram nas duas condições de armazenamento. As atividades
enzimáticas aumentaram quando os tubérculos dos dois genótipos
foram expostos a baixas temperaturas. Os tubérculos mantidos em
temperatura ambiente tiveram atividade específica da invertase pra-
ticamente constante, porém muito baixa quando comparada aos tu-
bérculos refrigerados. A atividade específica da invertase foi supe-
rior nos tubérculos do cultivo de outono, em função de períodos de
baixas temperaturas a que foram expostos antes da colheita.

Palavras-chave: Solanum tuberosum, refrigeração, metabolismo de
carboidratos.

ABSTRACT
Amidolytic and an acid soluble invertase activities in potato

tubers stored under two temperature conditions

The amidolytic and invertasic activities in tubers of two potato
genotypes (Perola and Atlantic) were determined. The tubers were
produced in autumn and spring crops from 1999, in Pelotas, Rio
Grande do Sul State, Brazil. Immediately after harvesting, the tubers
were divided in two lots and stored for 40 days under two conditions:
room temperature (21±3oC, for the autumn crop; 24±2oC, for the
spring crop) and refrigeration (2±1oC). In a regular ten-day interval,
starting at harvest (time zero), tubers samples of the two cultivars
were collected from the two storage conditions and evaluated for
soluble protein content, amidolytic and invertasic activities. The
soluble protein content was not affected by the storage temperature.
Enzymatic activities of both cultivars increased when tubers were
exposed to low temperature. Enzymatic activity remained practically
constant in potatoes kept at room temperature, but much lower than
in refrigerated tubers. The activity of specific invertase was higher
in tubers of the autumn crop due to the exposure to low temperatures
before harvesting.

Keywords: Solanum tuberosum, refrigeration, carbohydrates
metabolism.

(Recebido para publicação em 29 de junho de 2003 e aceito em 5 de maio de 2004)
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lular conduz a uma drástica redução no
conteúdo de sacarose do tubérculo e a
um correspondente aumento no conteú-
do de glicose (Sonnewald et al., 1997).
Em muitas espécies de plantas, a ativi-
dade da invertase ácida aumentou em
resposta a fitohormônios (Morris e
Arthur, 1984; Ehness e Roitsch, 1997).
Entretanto, ainda não está claro se es-
ses efeitos são devidos à regulação di-
reta dos genes da invertase pelos
hormônios vegetais ou estimulados pela
proliferação celular, criando-se novos
drenos para sacarose, sendo que a fun-
ção das invertases ácidas nesses tecidos,
é hidrolisar a sacarose sob condições
onde há alta demanda de hexoses
(Sturm, 1999).

Em órgãos dreno armazenadores de
açúcar, como os frutos, a alta atividade
da invertase ácida parece estar relacio-
nada com o acúmulo de hexoses, que
também ocorre durante o
armazenamento de tubérculos de batata

no frio. Assim, a função da invertase
ácida solúvel, neste processo de pós-
colheita, é de regular a composição de
açúcar. O objetivo do presente trabalho
foi determinar a atividade específica de
enzimas amidolíticas e de uma invertase
ácida solúvel em tubérculos de dois
genótipos de batata, mantidos sob con-
dições de temperatura ambiente e sob
refrigeração, durante o armazenamento
pós-colheita.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizadas duas cultivares de
batata: a ‘Pérola’ foi recentemente
lançada pela Embrapa Clima Tempera-
do, para o processamento na forma de
“batata palha” (Pereira et al., 2000); a
cultivar Atlantic é originária dos Estados
Unidos, sendo especialmente indicada
para fritura na forma de fatias (chips),
podendo ser utilizada também para a pro-
dução de “batata palha” (Melo, 1999).

Os tubérculos foram produzidos no
cultivo de outono e de primavera de
1999, no campo experimental da
Embrapa Clima Temperado. Nos dois
cultivos foram realizados os tratos cul-
turais recomendados para a cultura na
região, sendo as temperaturas médias
diárias inferiores à normal da região.
Durante o cultivo de outono, os tubér-
culos foram expostos a 107 horas de frio,
enquanto que os de primavera a 44 ho-
ras de temperaturas inferiores ou iguais
a 6,2oC. Imediatamente após cada co-
lheita, os tubérculos foram transferidos
para o laboratório da UFPel e divididos
em dois lotes, padronizados quanto ao
tamanho e armazenados em condições
de ambiente, cuja temperatura média
diária foi de 21±3oC para o plantio de
outono e de 24±2oC para o de primave-
ra e sob refrigeração, de 2±1oC, ambos
na ausência de luz.

Amostras dos tubérculos sadios fo-
ram coletadas para análise em interva-
los regulares de dez dias, iniciando-se
imediatamente após a colheita (tempo
zero), durante 40 dias de
armazenamento, perfazendo um total de
cinco coletas. As amostras dos tubércu-
los foram coletadas em cada tratamento
e acondicionadas individualmente em
recipientes, contendo soluções adequa-
das até o momento das análises. Em cada
amostragem, foram determinados os
teores de proteínas solúveis totais e as
atividades da invertase ácida e
amidolítica total.

Para a estimativa da atividade da
invertase ácida (E.C. 3.2.1.26), foi uti-
lizada a metodologia descrita por
Robinson et al. (1988), a qual consiste
na extração da enzima com tampão
fosfato 0,2 M, pH 5,0, com posterior
centrifugação a 10.000 g, obtendo-se o
sobrenadante extrato protéico bruto. A
partir do extrato protéico bruto foi rea-
lizada a determinação da atividade da
invertase ácida, baseada na formação de
açúcares redutores. Para tanto, utilizou-
se um meio de reação contendo sacarose
250 mM, tampão acetato 0,1 M, pH 5,0
com volume final de 2,5 ml. Ao meio
de reação foi adicionado 1,5 ml de ex-
trato protéico, sendo este mantido sob
temperatura constante de 37oC, por 30
minutos. A seguir, a reação foi paralisa-
da pela adição de 1 ml de reativo de

M. Chapper et al.

Figura 1. Teor de proteínas solúveis totais em tubérculos de batata das cultivares Pérola e
Atlantic, produzidos no outono e na primavera/99, em função do tempo e da temperatura de
armazenamento [ambiente: 24±2oC (—), para produção de primavera, e 21±3oC(—), para
produção de outono e refrigerado: 2±1oC (··· ··· ··· ··· ···)]. A barra indica o desvio padrão da
média. Pelotas, Embrapa Clima Temperado, 2002.
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Nelson (Nelson, 1944) e estimados os
teores de açúcares redutores formados,
utilizando-se glicose como padrão.

Os teores de açúcares redutores ini-
cialmente presentes nas amostras, antes
da incubação com a enzima, e os for-
mados após a ação da enzima foram
determinados, estimando-se por diferen-
ça a atividade da invertase ácida. A ati-
vidade amidolítica total foi determina-
da, segundo descrito por Robinson et al.
(1988), baseada no consumo de amido
pelo extrato protéico. Os teores de pro-
teínas solúveis totais foram
quantificados a partir do extrato protéico
bruto pelo método do Biureto (Gornall
et al., 1949), sendo utilizados para esti-
mar as atividades específicas das
enzimas.

Considerando cada período de cul-
tivo como ensaio independente, os mes-
mos foram conduzidos em um delinea-
mento inteiramente casualizado no es-
quema fatorial (2 x 5), sendo dois
genótipos e cinco épocas de coleta, com
quatro repetições, considerando-se cada
tubérculo como unidade experimental.
Após a análise de variância, as médias
foram comparadas pelo teste de Duncan
a 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos tubérculos produzidos no outo-
no, os teores de proteínas solúveis to-
tais em ambas condições de
armazenamento foram similares para as
duas cultivares (Figura 1). No entanto,
aos 40 dias, esses teores foram levemen-
te superiores nos tubérculos da Pérola,
sob refrigeração, e da cultivar Atlantic,
em condições de ambiente. Os tubércu-
los produzidos na primavera (Figura 1),
também apresentaram similaridade nos
teores de proteínas solúveis totais, en-
tre as duas condições de
armazenamento. Entretanto, os tubércu-
los da ‘Pérola’ apresentaram uma con-
centração levemente superior de proteí-
nas em relação à cultivar Atlantic, tanto
sob refrigeração quanto em condições
de ambiente, durante todo o período de
armazenamento.

Comparando as duas cultivares en-
tre os períodos de cultivo, verificou-se
que os teores de proteínas solúveis to-
tais nos tubérculos de primavera foram

Figura 2. Atividade amidolítica específica em tubérculos de batata das cultivares Pérola  e
Atlantic, produzidos no outono e na primavera/99, em função do tempo e da  temperatura de
armazenamento [ambiente: 24±2oC (—), para produção de primavera,    e    21±3 oC(—)],
para    produção   de   outono; refrigerado: 2±1oC (··· ··· ··· ··· ···)]. A barra indica o desvio
padrão da média. Pelotas, Embrapa Clima Temperado, 2002.

superiores aos de outono, sendo que para
os tubérculos da ‘Pérola’ este aumento
foi mais expressivo. Aparentemente,
porque os tubérculos oriundos da pro-
dução de outono desenvolveram-se em
condições de temperaturas e
fotoperíodos decrescentes, ao contrário,
durante o cultivo de primavera, os tu-
bérculos cresceram sob temperaturas e
fotoperíodos ascendentes.

Os teores de proteínas solúveis to-
tais estão de acordo com os dados cita-
dos por Pinto et al. (1993), que não en-
contraram alteração significativa na pro-
teína total, durante prolongado
armazenamento de tubérculos maduros
a 70C. Resultado similar foi relatado por
Hoff et al. (1978), que verificaram ape-
nas pequenas diferenças nos teores de
proteínas, após armazenamento dos tu-
bérculos por 40 dias à temperatura am-
biente.

As atividades amidolítica nos tubér-
culos sob refrigeração aumentaram, nos
dois genótipos e períodos de cultivo,

comparadas às condições de ambiente
(Figura 2). Nos tubérculos de outono,
houve uma elevação na atividade espe-
cífica das amilases entre 10 e 20 dias de
armazenamento. Os tubérculos da ‘Pé-
rola’ apresentaram, na média, atividade
específica amidolítica inicial maior
(1,04 mg amido consumido mg-1 proteí-
na h-1) do que a verificada para a
‘Atlantic’ (0,60 mg amido consumido
mg-1proteína h-1). Contudo, aos 40 dias
de armazenamento sob refrigeração, a
atividade foi semelhante nos tubérculos
das duas cultivares (1,69 e 1,62 mg
amido consumido mg-1 proteína h-1, res-
pectivamente, Pérola e Atlantic). Por
outro lado, a atividade das amilases foi
praticamente constante nos tubérculos
de ambas cultivares armazenados sob
temperatura ambiente (Figura 2A e C).

Nos tubérculos produzidos na prima-
vera, em ambas as cultivares, a ativida-
de amidolítica inicial, foi inferior à de
outono, verificando-se também uma ele-
vação na atividade anterior dos dez dias
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após o inicio do armazenamento, para
as duas condições (refrigeração e
ambiente) (Figura 2B e D).

As baixas temperaturas ocorridas du-
rante o ciclo de desenvolvimento das plan-
tas de outono justificam essas diferenças
nas atividades de amilases. Sabe-se tam-
bém, que a baixa temperatura leva a um
aumento na atividade de uma forma es-
pecífica de amilase em tubérculos de ba-
tata, e fornece evidências de que esta for-
ma de amilase induzida pelo frio poderá
contribuir para a regulação do adoçamento
sob esta condição (Deiting et al., 1998).

Nos tubérculos de primavera, hou-
ve uma elevação na atividade específi-
ca das amilases total antes de dez dias
de armazenamento. A partir de 30 dias
de armazenamento, os tubérculos de
ambas as cultivares submetidos à refri-
geração, apresentaram uma elevação na
atividade da amidolítica, sendo mais
acentuada nos tubérculos da ‘Atlantic’.
Tal elevação resultou que aos 40 dias os
tubérculos da cv. Atlantic apresentaram
atividade significativamente superior
(1,87 mg amido consumido mg-1 proteí-

na h-1) aos da ‘Pérola’ (1,05 mg amido
consumido mg-1 proteína h-1).

A atividade da invertase estudada
aumentou acentuadamente nos tubércu-
los submetidos à refrigeração, em ambas
cultivares e cultivos, em relação aque-
les sob condição de ambiente (Figura 3).

A atividade específica da invertase
ácida solúvel nos tubérculos de outono
aumentou após 10 dias de
armazenamento sob refrigeração, sendo
que aos 40 dias a atividade foi maior nos
tubérculos da ‘Pérola’ (1,88 mg açúcares
redutores produzidos mg-1 proteína h-1) do
que a ‘Atlantic’ (1,70 mg açúcares redu-
tores produzidos mg-1proteína h-1).

Os tubérculos das duas cultivares
mantidos sob temperatura ambiente, ti-
veram atividade praticamente constan-
te, porém muito baixa quando compa-
rada com os submetidos ao frio. A taxa
de produção de açúcares redutores, aos
40 dias, foi ligeiramente superior nos
tubérculos da ‘Pérola’ comparada com
os da ‘Atlantic’.

Os tubérculos de primavera, das
duas cultivares, tiveram um pico na

Figura 3. Atividade específica de invertase ácida em tubérculos de batata das cultivares
Pérola e Atlantic, produzidos no outono e na primavera/99, em função do tempo e da tempe-
ratura armazenamento [ambiente: 24±2oC (—), para a produção de primavera,   e    21±3oC
(—),   para  a  produção  de   outono;   refrigerado: 2±1oC (··· ··· ··· ··· ···)]. A barra indica o
desvio padrão da média. Pelotas, Embrapa Clima Temperado, 2002.

atividade da invertase aos dez dias, sob
baixas temperaturas. Outro pico ocor-
reu aos 40 dias, tendo os tubérculos da
cultivar Atlantic apresentado atividade
da invertase cerca de três vezes maior
do que os da ‘Pérola’. Por outro lado,
os tubérculos armazenados à tempera-
tura ambiente mostraram baixíssima
produção de açúcares redutores, em
ambas cultivares.

Tubérculos da ‘Pérola’ colhidos em
junho (outono), sob as duas condições
de armazenamento, tiveram maiores ati-
vidades da invertase e da amilase espe-
cíficas do que aqueles colhidos em de-
zembro (primavera).

É possível que as baixas temperatu-
ras, ocorridas durante o outono, tenham
inativado ou reduzido a atividade do
inibidor da invertase. Em condições de
temperaturas mais elevadas, como as
ocorridas na primavera, a ação da
invertase não foi tão proeminente e pro-
vavelmente a atividade do inibidor esti-
vesse maior. Esses resultados estão de
acordo com os encontrados por Pressey
e Shaw (1966). Esses pesquisadores
observaram que o nível do inibidor da
invertase diminui quando exposto a bai-
xas temperaturas aumentando novamen-
te com a exposição a altas temperatu-
ras. Sabe-se que a localização da
invertase e o sítio de aumento na pro-
dução de hexose podem causar profun-
dos efeitos na fisiologia do tubérculo
(Sonnewald et al., 1997).

Considerando os resultados pode-se
concluir que as atividades enzimáticas
pós-colheita são influenciadas pelas
condições ambientais durante o cultivo
das plantas e pelo genótipo; Os teores
de proteínas solúveis totais nos tubér-
culos não são marcadamente afetados
pelas condições climáticas durante o
cultivo, nem pelo genótipo ou condições
de armazenamento; Baixas temperatu-
ras no armazenamento dos tubérculos
induzem aumentos nas atividades da
invertase ácida e da amilase específicas;
As atividades de amilases e invertases
dos tubérculos da ‘Pérola’, de primave-
ra, são menos sensíveis à refrigeração.
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Otomateiro (Lycopersicon
esculentum Mill.) é uma das hor-

taliças mais importantes do Brasil e do
mundo (Silva et al., 1994, Silva e
Giordano, 2000, Cançado Júnior et al.,
2003). Devido à sua arquitetura e
espaçamento, o tomateiro favorece a
ocorrência de plantas daninhas durante
o seu ciclo. Para se obter maior sucesso
no controle das plantas daninhas é im-
portante que se conheça o período críti-
co de interferência (PCI) das mesmas
com a cultura (Blanco, 1972). Este pe-
ríodo, segundo Pereira (1987), está com-
preendido entre o tempo máximo a par-
tir do transplantio ou da emergência em

NASCENTE, A.S.; PEREIRA, W.; MEDEIROS, M.A. Interferência das plantas daninhas na cultura do tomate para processamento. Horticultura Brasileira,
Brasília, v.22, n.3, p.602-606, jul-set 2004.
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que a cultura pode conviver com a po-
pulação de plantas daninhas sem redu-
zir a produção (período de convivência)
e o tempo mínimo a partir do
transplantio ou emergência, em que a
cultura deve ser mantida livre de plan-
tas daninhas para garantir uma produ-
ção satisfatória (período de controle).

O conhecimento do PCI das plantas
daninhas permite estabelecer critérios
adequados de manejo, tais como: quan-
do eliminá-las para evitar prejuízos na
produção; o período mínimo no qual o
herbicida precisaria ter ação residual no
solo para controlá-las e a época limite
para aplicar um herbicida em pós-

emergência, além de informações que
subsidiem a aplicação de outros méto-
dos de controle de plantas daninhas
(Blanco, 1972, Pereira, 1987; Pereira,
2000; Silva et al., 2003).

Até o final do século passado, não
existiam no Brasil trabalhos publicados
sobre a interferência biológica das plan-
tas daninhas na cultura do tomate para
processamento (Pereira, 2000; Silva et
al., 2003). Entretanto, estudos realiza-
dos em outros países para esta cultura
indicaram que o PCI para o tomateiro
situou-se entre 20 a 63 dias (Qasem,
1992; Campeglia, 1991; Weaver e Tan,
1987; Weaver, 1984; Weaver e Tan,

RESUMO

Para se alcançar eficiência no manejo cultural, é muito impor-
tante determinar o período crítico de interferência (PCI) das plan-
tas daninhas no cultivo das hortaliças. Avaliou-se neste trabalho a
interferência das plantas daninhas na cultura do tomate para
processamento, pelo transplantio de mudas, na Embrapa Hortali-
ças, em delineamento de blocos ao acaso com 3 repetições. Os
tratamentos foram divididos em dois grupos, com períodos inici-
ais crescentes, denominados sem a interferência (no limpo) e com
interferência (no mato) das plantas daninhas. No primeiro, a cultu-
ra de tomate permaneceu livre da interferência das plantas dani-
nhas desde o transplantio das mudas até os seguintes períodos (dias)
do ciclo de desenvolvimento do tomate: 1-28, 1-35, 1-49, 1-63, 1-
77, 1-91 (todo ciclo, colheita). Após estes períodos, as plantas da-
ninhas cresceram livremente até o final do ciclo da cultura. No
segundo grupo a cultura permaneceu com a interferência das plan-
tas daninhas desde o preparo final do solo e transplantio das mu-
das até os mesmos períodos descritos para o primeiro grupo. Após
estes períodos as plantas daninhas foram removidas manualmente
até a colheita. De um total de 24, as espécies mais freqüentes e/ou
de maior acúmulo de matéria seca foram: Bidens pilosa, Brachiaria
plantaginea, Nicandra physaloides e Oxalis latifolia. As plantas
daninhas causaram reduções na produção de tomate de até 75,5%,
sendo que o PCI ocorreu no período do 33º ao 76º dia após a im-
plantação da cultura.

Palavras-chave: Lycopersicon esculentum, competição, transplantio,
período crítico de interferência.

ABSTRACT
Weed interference in processing tomato crops

Weed control efficiency depends on the information about its
interference on the crops. The interference of weed on tomato plants
of a processing variety, transplanted directly into the field was
evaluated. The field experiment was carried out, in a randomized
block design with three replications, at Embrapa Hortaliças in
Brasília, Brazil. Plots were laid out with increasing periods of time
in the presence or absence of weeds. In the first case, plots remained
under weed interference from seedling stage until the following
periods (days) of the tomato life cycle: 1-28, 1-35, 1-49, 1-63, 1-77
and 1-91(whole cycle, harvest). After these periods the weeds grew
freely until harvesting time. In the second case, plots were weeded
from seedling stage until the previously described periods. After these
periods weeds were removed by hand through the rest of the tomato
cycle. Among 24 of the most frequent weed species, Bidens pilosa,
Brachiaria plantaginea, Nicandra physaloides and Oxalis latifolia
presented higher dry matter accumulation. Tomato production was
reduced by 75.5% and the critical period of interference occurred
from the 33th to the 76th day after transplanting.

Keywords: Lycopersicon esculentum, weed competition,
transplantation, critical period of interference.

(Recebido para publicação em 25 de junho de 2003 e aceito em 3 de junho de 2004)

1 Parte da Dissertação do primeiro autor no curso de mestrado em Agronomia, UnB.
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1983; Friesen, 1979; Sajjapongse et al.,
1983). Recentemente, Hernandez et al.
(2002) verificaram que à medida que se
aumentou a densidade de Solanum
americanum Mill. maiores foram as per-
das de produtividade do tomateiro. O
índice de competitividade indicou que
uma planta desta espécie correspondeu
a quase cinco plantas de tomate, mos-
trando assim a maior agressividade da
planta daninha em relação à cultivada.

Segundo Hernandez (2004), o perío-
do crítico de interferência de maria-pre-
tinha sobre o tomateiro ocorreu do 27°
ao 46° dia do cliclo da cultura.

O objetivo deste trabalho foi deter-
minar o período crítico de interferência
das plantas daninhas na cultura do to-
mate para processamento estabelecida
a partir de mudas transplantadas.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em
campo, na Embrapa Hortaliças, em
Latossolo Vermelho Escuro, sob vege-
tação de Cerrado. O preparo do solo,
adubação, transplantio das mudas e tra-
tos culturais foram realizados segundo
as recomendações de Silva et al. (1994).

A cultivar IPA-5 foi semeada em
bandejas de isopor com 200 células pi-
ramidais, com 5 cm de altura, sendo o
transplante em junho de 1997, no
espaçamento de 1,0 m entre linhas e 0,4
m entre plantas. O delineamento expe-
rimental foi blocos casualizados, em 3
repetições, sendo cada unidade experi-
mental constituída por 3 fileiras, com
5,0 m de comprimento. A primeira fi-
leira de cada parcela e os 0,50 m das
extremidades das fileiras foram utiliza-
das como bordadura.

Os tratamentos experimentais foram
divididos em dois grupos, com perío-
dos iniciais crescentes, denominados
sem a interferência (no limpo) e com
interferência (no mato) das plantas da-
ninhas. No primeiro, a cultura de toma-
te permaneceu livre da interferência das
plantas daninhas desde o transplantio
das mudas de tomate até os seguintes
períodos (dias) do seu ciclo de desen-
volvimento: 1-28, 1-35, 1-49, 1-63, 1-
77, 1-91 (todo ciclo ou colheita, Tabela
2). Após estes períodos, as plantas da-
ninhas cresceram livremente até o final

do ciclo da cultura. No segundo grupo,
a cultura permaneceu sob a interferên-
cia das plantas daninhas desde o prepa-
ro final do solo e transplantio das mu-
das de tomate até os mesmos períodos
descritos para o primeiro grupo de tra-
tamentos. Após estes períodos as plan-
tas daninhas foram removidas manual-
mente até a colheita. As amostragens das
espécies de plantas daninhas foram rea-
lizadas ao final de cada período com
interferência das mesmas e por ocasião
da colheita para os correspondentes pe-
ríodos que ficaram inicialmente livres
da interferência das plantas daninhas.
Utilizou-se um quadrado vazado de fer-
ro com dimensão de 0,8 m², jogado ale-
atoriamente na parcela útil. Todas as
plantas daninhas que estavam na área
amostrada foram coletadas,
identificadas por família, gênero, espé-
cie e nome vulgar, contando-se também
o número de cada espécie, utilizando
metodologia semelhante à utilizada por
Kuva et al. (2000). As plantas daninhas
de cada espécie foram colocadas em
sacos de papel e secas em estufa com
ventilação forçada a 65oC até obter peso
constante da matéria seca. Os dados
obtidos foram extrapolados para gramas
de matéria seca por m².

Realizou-se duas colheitas manuais da
produção de tomate aos 91 dias após o
transplante das mudas. As produções to-
tais e comerciais do tomate foram deter-
minadas por meio do número e peso de
frutos, sendo considerados frutos comer-
ciais os frutos grandes (peso igual ou su-
perior a 100 g) e com ausência de danos.
Considerou-se como frutos refugos aque-
les danificados por insetos e/ou patógenos,
podres, imaturos e pequenos. Os dados
obtidos foram extrapolados para t/ha.

Para estimar o período de convivên-
cia considerou-se o tempo máximo em
dias, no qual as plantas daninhas convi-
veram com a cultura, causando uma re-
dução de 5% na produtividade poten-
cial (produção obtida no tratamento todo
ciclo sem plantas daninhas). O período
de controle foi estimado considerando-
se o tempo mínimo em dias, no qual as
plantas daninhas foram controladas, a
fim de garantir 95% da produtividade
potencial. Kuva et al. (2001) estabele-
ceu-se um nível de 5% de tolerância de
perdas de produção em relação à teste-

munha no limpo do plantio à colheita
(100% da produção).

Analisando-se a relação entre a pro-
dução do tomate, expressa em peso de
frutos comerciais, e os períodos iniciais
do desenvolvimento da cultura em pre-
sença e ausência das plantas daninhas,
calculou-se equações de regressão, uti-
lizando-se o programa Table Curve
(Jandel Scientific), onde considerou-se
a equação que melhor explicava a varia-
ção dos dados observados.

Em função das curvas de produção
estimadas por estas equações de regres-
são, estimou-se o período (dias) crítico
de interferência das plantas daninhas
para a cultura do tomate para
processamento. Além disso, calculou-se
a equação de regressão que melhor ex-
plicava os dados de acúmulo de matéria
seca na presença e na ausência de con-
vivência com plantas daninhas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As espécies de plantas daninhas que
ocorreram na área experimental foram
Ageratum conyzoides L., Alternanthera
tenella Colla, Amaranthus hybridus L.,
Bidens pilosa L., Brachiaria decumbens
Stapf, Brachiaria plantaginea (Link.)
Hitch, Cenchrus echinatus L.,
Commelina bengalensis L., Cynodon
dactylon (L.) Pers., Digitaria
sanguinalis (L.) Scop., Eleusine indica
(L.) Gaertns., Emilia sonchifolia (L.)
DC:, Galinsoga parviflora Cav., Hyptis
suaveolens (L.) Poit., Lepidium
virginicum L., Malvastrum
coromandelianum (L.) Garcke,
Nicandra physaloides (L.) Pers., Oxalis
latifolia Kunth, Panicum maximum
Jacq., Portulaca oleracea (L.) Cronq.,
Richardia brasiliensis Gomes, Solanum
americanum Mill., Sonchus oleraceus
L., Sorghum arundinaceum (Willd.)
Stapf. e Taraxacum officinale Weber. As
espécies mais freqüentes e/ou de maior
acúmulo de matéria seca na área do ex-
perimento foram Bidens pilosa,
Brachiaria plantaginea, Nicandra
physaloides. e Oxalis latifolia (Tabela
1), todas estas são encontradas
freqüentemente em culturas de tomate
e contribuem para a redução da produ-
tividade da cultura (Pereira, 1987; Sil-
va et al., 1994 e Pereira, 2000). Pela

Interferência das plantas daninhas na cultura do tomate para processamento
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equação de regressão, verificou-se ten-
dência de acúmulo de matéria seca com
o aumento da convivência com as plan-
tas daninhas (Figura 1). Assim, com um
período inicial de 28 dias com plantas
daninhas obteve-se um valor de 17,6 g/
m², em contrapartida quando a convi-
vência foi de 91 dias o valor estimado
foi de 250,45 g/m². Corroborando com
Qasem (1992) e Kuva et al. (2003), que
descreveram que o peso de matéria seca
das plantas daninhas aumentou com o
aumento do período de interferência.

Os tratamentos com períodos iniciais
sem interferência das plantas dani-
nhas  apresentaram menor acúmulo de
matéria seca, quando comparado com
os tratamentos que tinham períodos ini-
ciais correspondentes com a interferên-
cia das plantas daninhas (Figura 1). As-
sim, verificou-se que o acúmulo de ma-
téria seca das plantas daninhas que cres-
ceram e desenvolveram até o 63° dia foi
de 219,13 g/m2, ao passo que no trata-
mento correspondente, onde se permi-
tiu que as plantas crescessem e desen-
volvessem do 28º dia até a colheita (to-
tal de 63 dias), o acúmulo de matéria
seca foi de 96,72 g /m2 (Figura 2 e Ta-
bela 2). Essa menor agressividade das
plantas daninhas que emergiram após o
período inicial de 28 dias sem interfe-
rência (no limpo), é resultante da maior
competição do tomateiro sobre as plan-
tas daninhas e de um menor banco de
sementes viáveis no solo após a ocor-
rência de um a dois fluxos de germina-
ção das mesmas no referido período.

No tratamento em que as parcelas
permaneceram inicialmente livres das
plantas daninhas por 35 dias, e depois
permitiu-se o crescimento e desenvol-

A. S. Nascente et al.

¹ Os dados desta coluna representam a % da ocorrência da espécie em relação ao número total de plantas daninhas encontradas na área
experimental;
² Os dados desta coluna indicam a % da produção de matéria seca da espécie em relação ao peso total de plantas daninhas encontradas na
área experimental

Tabela 1. Frequência das principais plantas daninhas, expressa em % do número de indivíduos (%NI) e % do peso da matéria seca (%MS),
encontradas na área experimental. Brasília, Embrapa Hortaliças, 1997.

Espécie de planta daninha Família Nome comum %NI¹ %MS²

Bidens pilosa Asteraceae (Compositaceae) Picão-preto 18,22 37,84

Brachiaria plantaginea Poaceae (Gramineae) Capim-marmelada 43,93 33,72

Nicandra physaloides Solanaceae Joá-de-capote 0,41 14,03

Oxalis latifolia Oxalidaceae Trevo 13,88 2,23

Outras - - 23,56 12,18

Total - - 100 100

Tabela 2. Valores médios de peso de matéria seca (MS, g/m2) acumulada pelas plantas
daninhas, peso total de frutos (PTF, t/ha) e de frutos comerciais (PFC, t/ha) de tomate, sob a
influência de diferentes períodos iniciais (dias) sem e com interferência (SI = no limpo e CI
= no mato) das plantas daninhas durante o ciclo de desenvolvimento do tomate para
processamento. Os dados de MS e PFC estão expressos em função das equações de regres-
são (Figuras 1 e 2). Brasília, Embrapa Hortaliças, 1997.

Tratamento
Período
inicial

(dias, SI)

Período
inicial

(dias, CI)
MS (g/m²) PTF (t/ha) PFC (t/ha)

1 1 - 28 - 96,72 55,1 21,30

2 1 - 35 - 68,99 72,8 23,98

3 1 - 49 - 31,18 80,4 28,63

4 1 - 63 - 11,76 75,4 32,46

5 1 - 77 - 4,61 89,9 35,61

6 1 - 91 - 0,0 96,1 38,23

7 - 1 - 28 17,60 71,6 36,78

8 - 1 - 35 24,63 64,3 34,97

9 - 1 - 49 89,16 64,1 24,92

10 - 1 - 63 219,13 48,4 14,85

11 - 1 - 77 246,00 31,7 10,87

12 - 1 - 91 250,45 27,1 9,61

Figura 1. Acúmulo de matéria seca pelas plantas daninhas, em função dos períodos iniciais
sem e com interferência (SI = no limpo, CI = no mato) na cultura de tomate para
processamento, estabelecida por mudas transplantadas. Brasília-DF, 1997.
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vimento delas por 56 dias (até a colhei-
ta), o acúmulo de matéria seca pela co-
munidade infestante foi de 68,99 g/m²,
em contrapartida no tratamento em que
as plantas daninhas cresceram durante
o período do transplantio até 63 dias, o
acúmulo de matéria seca foi de 219,13
g/m² (Tabela 2, Figura 1). Indicando
novamente, a maior capacidade das
plantas daninhas em acumularem ma-
téria seca quando emergem no início do
ciclo do tomateiro, exercendo certamen-
te maior interferência sobre as plantas
de tomate. O crescimento mais intenso
das plantas daninhas ocorreu no perío-
do inicial com interferência de 49 a 63
dias, com acúmulo diário de 9,29 g de
matéria seca/m2.

Verificou-se também que o trata-
mento em que era permitida a convivên-
cia com plantas daninhas do 770 dia após
o transplantio do tomate até a colheita,
apresentou acúmulo de matéria seca de
apenas 4,61 g/m2. Comparativamente ao
tratamento todo ciclo com plantas dani-
nhas, observa-se que o controle da plan-
tas daninhas até a 11ª semana promo-
veu uma redução de 61,66 vezes no peso
da matéria seca das plantas daninhas
(Figura 1).

Comparando-se o tratamento contro-
le das plantas daninhas até o 28º dia após
o transplante do tomate com o tratamen-
to controle de plantas daninhas até os
77 dias após o transplantio do tomate,
verificou-se que houve redução no
acúmulo de matéria seca de 96,72 para
4,61 g/m2 (Tabela 2, Figura 1). Com isso
a produtividade comercial subiu de 21,3
t/ha para 35,61 t/ha (Tabela 2, Figura
2). Observou-se, deste modo,  que o
aumento do período de controle inicial
das plantas daninhas (de 28 para 77 dias)
foi vantajoso, pois, reduziu o acúmulo
de matéria seca das plantas daninhas e
aumentou a produtividade do tomateiro
em 67,2%.

O tratamento sem plantas daninhas
durante todo o ciclo da cultura, apresen-
tou a maior produtividade comercial,
38,23 t/ha (Figura 2), valor próximo aos
encontrados na cultura de tomate (Silva
et al., 1994). Mesmo assim, houve gran-
de perda de frutos, porque o período da
colheita coincidiu com chuvas intensas,
aproximadamente 80 mm por ocasião da
colheita, que provocaram reduções drás-

ticas na produção comercial, devido à
incidência de patógenos e apodrecimen-
tos de frutos (Tabela 2). Por outro lado,
o tratamento com plantas daninhas du-
rante todo ciclo apresentou a menor pro-
dutividade com 9,38 t/ha (Figura 2),
24,5% do potencial da produtividade
comercial. Vários autores (Stall e
Morales-Payan, 2003; Ngouajio et al.,
2001; Norris et al., 2001, Qasem, 1992;
Weaver e Tan, 1983; Friesen, 1979;
Kasasian e Seeyave, 1969) relataram
que a convivência com plantas daninhas
causou redução na produtividade do to-
mateiro de 75% a 90%.

Em função das equações de regres-
são (Figura 2) calculou-se o período de
convivência, que foi 33 dias após o
transplantio da cultura. Complementar-
mente, o período de controle também
foi estimado, em função da equação de
regressão, cujo valor foi de 76 dias após
o transplantio das mudas. Assim, o pe-
ríodo crítico de interferência das plan-
tas daninhas para a cultura do tomate
plantado por mudas foi de 33 a 76 dias
(Figura 2). Neste período, o acúmulo de
matéria seca pelas plantas daninhas foi
de 223,4 g/m2 (Tabela 2),
correspondendo a 89,2% em relação ao
total de matéria seca acumulada pelas
plantas daninhas durante todo o ciclo do
tomateiro. O acúmulo médio diário da
matéria seca das plantas daninhas, du-
rante o PCI (33 a 76 dias) foi de 5,2 g,
implicando uma redução na produção de
tomate de 0,57 t/dia, no referido perío-

do, ou seja, cada kg de matéria de seca
acumulada pelas plantas daninhas pro-
vocou uma redução de 17,86 e 11,04 kg
na produção total de frutos e de frutos
comerciais de tomate, respectivamente
(Tabela 2, Figura 2).

Estes resultados ressaltam a impor-
tância do controle das plantas daninhas
pelo menos durante o PCI. A comuni-
dade infestante que se instala após este
período não tem mais condições de in-
terferir significativamente na produtivi-
dade da cultura, entretanto, pode cres-
cer e amadurecer, aumentando o banco
de sementes no solo, bem como também
servir de hospedeira de insetos-pragas
e patógenos. Os valores encontrados
para o PCI dependem das característi-
cas de cada agroecossistema, como es-
pécie, densidade e peso de plantas da-
ninhas, condições climáticas, fertilida-
de do solo, entre outras. Campeglia
(1991) encontrou para o tomate implan-
tado através de semeadura direta PCI de
0 a 60 dias. Weaver (1984) e Weaver e
Tan (1987), para o mesmo sistema, de-
terminaram o PCI de 35 a 63 dias. No
tomate para processamento transplanta-
dos o PCI foi de 24 a 36 dias, Friesen
(1979); 28 a 42 dias, Sajjapongse et al.
(1983); de 28 a 35 dias, Weaver e Tan
(1983); 28 a 35 dias, Weaver (1984); de
28 a 35 dias, Qasem (1992); de 20 a 60
dias, Campeglia (1991) e de 26 a 46 dias,
Hernandez (2004).

A maior amplitude no valor do PCI
encontrado no experimento pode ser

Interferência das plantas daninhas na cultura do tomate para processamento

Figura 2. Influência das plantas daninhas na produção (t/ha) de frutos comerciais de tomate
para processamento, em função dos diferentes períodos iniciais (dias) sem e com interfe-
rência (SI = no limpo, CI = no mato). Brasília-DF, 1997.
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justificada pela forma de se realizar as
análises estatísticas e as estimativas do
PCI neste trabalho, os quais foram fei-
tas através da equação de regressão, a
maneira mais correta para se analisar os
dados quando trata-se de níveis (dias
com e sem plantas daninhas) (Gomes,
1977; Mosteller e Tukey, 1977; Little,
1978; Kleinbaum e Kupper, 1986).
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A traça-das-crucíferas, Plutella
xylostella (L.) (Lepidoptera:

Yponomeutidae), é considerada como
uma das pragas mais importantes das
plantas da família Brassicaceae no Bra-
sil e no mundo (Talekar e Shelton,
1993). Os danos por ela causados acar-
retam a depreciação do produto, o atra-
so no crescimento da planta e mesmo a
sua morte. Este inseto é originário pro-
vavelmente da região Mediterrânea e
está presente nos cinco continentes. O
custo para o seu controle pode represen-
tar até 50% do custo total da sua produ-
ção (Lim, 1986).

Dentre as diferentes técnicas de su-
pressão populacional da traça-das-
crucíferas, o controle químico tradicio-
nal é sem sombra de dúvida o mais em-
pregado. Ainda que os danos por ela
causados justifiquem a adoção dessa
medida de controle, sua implementação
traz riscos de intoxicação de produto-
res, animais domésticos e selvagens,
pode deixar resíduos nos alimentos, que
são consumidos via de regra in natura
ou com pouco preparo. Também existe
a possibilidade de contaminação do
ambiente e danos aos inimigos naturais
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da praga. O uso contínuo e desordenado
destes agentes pode ainda resultar na
seleção de populações resistentes, exis-
tindo, na região do Distrito Federal, re-
sistência de P. xylostella a piretróides
(Castelo Branco e Guimarães, 1990).

Como alternativa ao controle quími-
co, métodos biológicos têm sido estu-
dados e desenvolvidos, cabendo men-
cionar o uso de inimigos naturais, como
parasitóides, predadores e microrganis-
mos entomopatogênicos (Monnerat e
Bordat, 1998). O microrganismo mais
amplamente utilizado em controle bio-
lógico é o Bacillus thuringiensis (Bt).
Esta bactéria produz uma ou várias pro-
teínas tóxicas para a traça-das-crucíferas
(Monnerat et al., 1999), tendo como
grande vantagem de utilização sua
especificidade aos insetos sensíveis, seu
efeito não poluente ao meio ambiente,
sua inocuidade aos mamíferos e
invertebrados e ausência de toxicidade
às plantas (Whiteley e Schnepf, 1986;
OMS., 1987).

Cabe salientar que existem relatos
de migração da traça-das-crucíferas em
várias partes do mundo, sugerindo a
existência de diferentes populações, que

podem ter suscetibilidades diferentes ao
Bt. Trabalhos recentes têm sido realiza-
dos para verificar a variabilidade gené-
tica entre populações em diversas espé-
cies de insetos por meio da análise
molecular do DNA (Frohlich et al.,
1999; Lima et al., 2002).

Este trabalho foi realizado para ve-
rificar se quatro populações de P.
xylostella oriundas de diferentes partes
do mundo apresentavam diferenças
quanto a susceptibilidade ao B.
thuringiensis e variabilidade genética,
observada em reações de RAPD-PCR.

MATERIAL E MÉTODOS

Os insetos utilizados foram
coletados na Ilha da Reunião, Brasil,
Benin e Filipinas, e mantidos em labo-
ratório nas seguintes condições: Tem-
peratura: 28°C±2, fotoperíodo: 14/10 e
UR: 70%.

Os testes de suscetibilidade foram
realizados por meio de bioensaios, con-
duzidos com larvas de segundo estágio
da primeira geração de P. xylostella
oriundas das diferentes localidades. Fo-
lhas de couve foram mergulhadas em

RESUMO
Quatro populações de Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera:

Yponomeutidae) oriundas do Brasil, Ilha da Reunião, Filipinas e
Benin foram avaliadas quanto à suscetibilidade ao B. thuringiensis
através de bioensaios e quanto à variabilidade genética, através de
RAPD-PCR. Os dois parâmetros avaliados mostraram similarida-
de de resultados entre as populações, sugerindo que as mesmas
devem ser bastante homogêneas, embora estejam geograficamen-
te distantes.

Palavras-chave: Brassicaceae, Plutella xylostella, variabilidade ge-
nética, controle biológico.

ABSTRACT
Characterization of geographically distinct populations from

plutella xylostella to B. thuringiensis berliner and RAPD-PCR.

Four populations of Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera:
Yponomeutidae) isolated in Brazil, Reunion Island, Philippines and
Benin were evaluated for susceptibility to B. thuringiensis. Genetic
variability was accessed by RAPD analysis. Although the populations
were originated from diverse geographical origins, the two evaluated
parameters showed a high degree of similarity. This suggests that
although the populations were geographically distant, they have a
high degree of similarity.

Keywords: Brassicaceae, Plutella xylostella, genetic variability,
biological control.
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diluições decimais (10-1 a 10-8) prepara-
das com um formulado à base de B.
thuringiensis var. kurstaki (Tabashnik et
al., 1990). Para cada diluição foram fei-
tas três repetições, contendo, cada uma,
50 larvas. A mortalidade larval foi ava-
liada dois e cinco dias após o início do
ensaio e a CL

50
 (concentração necessá-

ria para matar 50% da população expos-
ta) foi calculada por meio da análise de
Probit (Finney, 1971).

A variabilidade genética de P.
xylostella foi obtida pela extração e
amplificação do DNA. Para a obtenção
do DNA foram avaliados os protocolos
de extração descritos por Black et al.

(1992), Langridge et al. (1991) e Möller
et al. (1992).

O protocolo descrito por Black et al.
(1992) foi selecionado e consistiu em
(a) macerar os insetos em tampão TES
(100 mM TRIS, pH 8,0, 10 mM EDTA,
2%SDS), (b) deixar o macerado em re-
pouso por 5 minutos, (c) adicionar
proteinase K e deixar a 37°C por 15
minutos, (d) sdicionar 100 ml de água e
deixar 15 minutos a 37°C, (e) deixar a
94°C por 5 minutos, (f) centrifugar por
5 minutos a 13.000 rpm, (g) coletar o
sobrenadante (h) estocar a –80°C.

Dez indivíduos adultos de cada po-
pulação foram utilizados para os testes

intra-específicos. Dez grupos de dez
adultos de cada população foram utili-
zados para os testes inter-específicos.

Um volume de 1 ml da solução con-
tendo o DNA do inseto foi misturado
com os seguintes componentes: (1) 2,5
ml de tampão de reação (100 mM tris-
HCl pH 8,8; 50 mM KCl, 15 mM Mg
Cl2 e 1% de detergente não iônico), (2)
1,5 ml do oligonucleotídeo (50 ng/ml),
(3) 0,25 ml dNTPs a 20 mM, (4) 0,2 ml
de DNA Taq Polimerase (5U/ml,
Northumbria Biologicals), (5) 19,55 ml
de água bidestilada estéril.

Quinze oligonucleotídeos (kit
Operon) foram utilizados neste estudo
(OPA7, OPB16, OPE6, OPE16, OPF13,
OPK1, OPK2, OPK5, OPK7, OPK9,
OPK10, OPK11, OPK15, OPK17 e
OPK18).

As amplificações foram realizadas
em termociclador (Hybaid) programa-
do da seguinte forma: (1) desnaturação
inicial de 5 minutos a 94°C, (2) 42 ci-
clos de desnaturação de 1 minuto a
92°C, hibridação de 1 minuto a 35°C e
alongamento de 1 minuto a 72°C, (3)
alongamento final de 1 minuto a 72°C.

Os produtos foram analisados em gel
de agarose 0,8% em tampão TBE
(45mM TRIS, 45mM de ácido bórico,
1mM EDTA pH 8,0) e as bandas
visualizadas em luz ultra-violeta.

Para a análise das bandas, os perfis
eletroforéticos foram analisados através
do programa estatístico Genstat (Payne
et al., 1987) e a matriz de similaridade
genética foi calculada através do coefi-
ciente de similaridade de Jaccard
(Sneath e Sokal, 1973).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

B. thuringiensis var. kurstaki apre-
sentou o mesmo nível de toxicidade con-
tra as quatro populações de P. xylostella.
Os valores de CL

50
 encontrados após

dois e cinco dias (Tabela 1) foram esta-
tisticamente similares, variando de
12,41 a 16,21 mg/ml no segundo dia e
de 2,06 a 3,24 mg/ml no quinto dia, in-
dicando que não há diferenças de
suscetibilidade entre as populações. Es-
ses resultados mostram que as toxinas
produzidas pela bactéria continuam
agindo mesmo após o segundo dia de
aplicação, pois a CL

50
 encontrada na

Os valores obtidos em cada coluna, seguidos pela mesma letra não diferem entre si ao nível
de 5% pelo teste de Newman-Keuls.

Tabela 1. Suscetibilidade à Bacillus thuringiensis de quatro populações de Plutella xylostella
oriundas de diferentes regiões. Montpellier (França), 1994.

Origem da população CL50 (mg/ml) 2 dias CL50 (mg/ml) 5 dias

Ilha da Reunião 12,41 (9,47-16,27) a 2,06 (1,61-2,63) a

Brasil 13,34 (10,07-17,66) a 2,33 (1,82-2,98) a

Benin 15,90 (12,14-21,06) a 3,24 (2,84-3,69) a

Filipinas 16,21 (12,30-21,36) a 2,52 (2,19-2,90) a

R. G. Monnerat et al.

Tabela 2. Matriz do coeficiente de similaridade genética de quatro populações de P. xylostella,
baseado na porcentagem de bandas co-migrantes em gel de eletroforese. Harpenden (UK),
Rothamsted, 1994.

Ilha da Reunião 100

Brasil 88.9 100

Benin 86.1 75.0 100

Filipinas 83.3 77.8 91.7 100

Ilha da Reunião Brasil Benin Filipinas

Figura 1. Perfil de RAPD-PCR das populações de Plutella xylostella oriundas da Ilha da
Reunião (R 1,2,3), Brasil (B 1,2,3), Benin (A 1,2,3) e Filipinas (P 1,2,3) usando o
oligonucleotídeo OPK-02; marcador de peso molecular Lambda/HindIII, pUC19/TaqI/
Sau3AI (m). Harpenden (UK), Rothamsted, 1994.
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avaliação realizada no quinto dia foi em
média 5,5 vezes inferior a CL

50
 obtida

no segundo dia.
Três métodos de extração de DNA

foram avaliados, pois não havia nenhum
método descrito especificamente para a
traça-das-crucíferas. Dentre esses, o mé-
todo de Black et al. (1992), descrito para
extração de DNA de afídeos, foi selecio-
nado para a realização do trabalho, pois
foi o único que proporcionou uma boa
extração de DNA. Os outros métodos,
descritos para a extração de DNA de plan-
tas (Langridge et al., 1991) e de fungos
filamentosos (Möller et al., 1992), não
foram apropriados por não resultarem em
um DNA de boa qualidade.

Nenhuma variabilidade genética
intra-populacional foi detectada usando
os 15 oligonucleotídeos mencionados
(100% de similaridade), sugerindo que
cada uma das populações são genetica-
mente homogêneas (Figura 1).

As amplificações RAPD-PCR com
o DNA das diferentes populações gera-
ram 37 produtos. De forma geral, as
populações eram bastante homogêneas,
pois o menor coeficiente de similarida-
de era de 75% (Tabela 2). As popula-
ções provenientes do Benin e das Fili-
pinas eram as mais semelhantes (91%).
A população do Brasil estava mais pró-
xima da população originária da Ilha da
Reunião (88,9%) do que as provenien-
tes do Benin e das Filipinas, que apre-
sentaram coeficientes de similaridade res-
pectivamente de 75 e 77,8% (Tabela 2).

Os dois parâmetros utilizados neste
trabalho mostraram semelhanças entre as
diferentes populações de P. xylostella, tan-

to de suscetibilidade ao B. thuringiensis
quanto na variabilidade genética por
RAPD-PCR. A alta homogeneidade en-
contrada nas populações estudadas suge-
re uma recente irradiação desta espécie,
acompanhando os movimentos do homem
e da cultura das crucíferas. Estudos en-
volvendo maior número de populações e
o emprego de outras técnicas molecular
seria de grande importância para corro-
borar estes dados.
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A produção de mudas em bandejas
iniciou-se em 1985, com tomate, di-

fundindo-se para outras culturas e hoje é
utilizada também para produção de pe-
pino (Cucumis sativus). Essa técnica é
bastante vantajosa e propicia redução do
ciclo da planta no campo ou em ambien-
te protegido, minimiza o custo com mão
de obra, principalmente com tratos cul-
turais iniciais (desbaste, capinas, irriga-
ções e pulverizações) e melhora o apro-
veitamento das sementes, produzindo-se
com cada unidade viável uma muda além
de aumentar a uniformidade das mudas
(Minami, 1995; Borne, 1999).

Pode-se encontrar, dependendo do
modelo, diferentes tipos de bandejas,
variando o volume de substrato dispo-
nível na célula. O volume de substrato
disponível para o desenvolvimento
radicular pode influenciar no desenvol-

SEABRA JÚNIOR, S.; GADUN, J.; CARDOSO, A.I.I. Produção de pepino em função da idade das mudas produzidas em recipientes com diferentes
volumes de substrato. Horticultura Brasileira, Brasília, v.22, n.3, p.610-613, ,jul-set 2004.

Produção de pepino em função da idade das mudas produzidas em reci-
pientes com diferentes volumes de substrato
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vimento das mudas. A restrição radicular
pode afetar o crescimento, a
fotossíntese, o teor de clorofila nas fo-
lhas, a absorção de nutrientes e água, a
respiração, o florescimento, bem como
a produção (NeSmith e Duval, 1998).
Maior massa de raízes em recipientes
pequenos contribui para a redução do
espaço poroso e maior competição por
oxigênio. As mudas com sistema
radicular restringido, quando transplan-
tadas para o campo, são freqüentemente
incapazes de compensar a
evapotranspiração, mesmo se bem
irrigadas após o transplante (Pereira e
Martinez, 1999). Foram observadas
diferenças no volume de substrato in-
fluenciando o desenvolvimento das
mudas de beterraba (Echer et al., 2000),
alface (Silva et al.; 2000a); brócolos
(Silva et al., 2000b), berinjela (Barnabé

et al., 1994a), pimentão (Barnabé et al.,
1994b) e tomate (Barros, 1997).  Em
pepino, Barros (1997), ao estudar o com-
portamento de diferentes recipientes na
produção de mudas, utilizando bande-
jas de 200 células com volume de 16
cm3 e 128 células com volume de 36 e
72 cm3, verificou que quanto maior o
volume das células, maior o peso total,
peso de matéria seca da parte aérea, das
raízes e também maior área foliar das
mudas. Entretanto, não foi avaliada a
produção de frutos.

A idade da muda é outro fator que
pode afetar a planta no campo, pois o
desenvolvimento radicular da muda é
dependente não só do volume de
substrato disponível, mas também do
tempo em que a raiz fica em contato com
esse substrato. Se a muda for mantida
por um período muito grande na bande-

RESUMO
Estudou-se o efeito do volume de substrato e da idade das mu-

das na produção de pepino japonês ‘Hokuho’ sob ambiente protegi-
do na área experimental da UNESP, de março a julho/2000. Os tra-
tamentos consistiram em dois volumes de substrato (34,6 e 121,2
cm3 em bandeja de poliestireno expandido) e quatro idades das mu-
das (19; 24; 29 e 34 dias após a semeadura). O delineamento experi-
mental foi em blocos ao acaso, com cinco repetições e cinco plantas
por parcela. Foram avaliados no dia do transplante o número de fo-
lhas, área foliar, comprimento, massa fresca e seca da parte aérea
das mudas e, após o transplante, a produção precoce (porcentagem
da produção nos primeiros 20 dias de colheita), produção de frutos
(número e massa) e produção comercial (número e massa). Nas con-
dições deste experimento, obteve-se maior precocidade com mudas
de pepino produzidas em maior volume de substrato. Porém, a pro-
dução de frutos não apresentou diferença estatística quando utili-
zou-se mudas de pepino com menos de duas folhas produzidas em
menor volume de substrato. A produção comercial foi superior com
mudas produzidas em bandejas com maior volume de substrato. A
idade não influenciou a produção comercial de frutos em mudas
produzidas em volume de substrato maior, porém, quanto mais ve-
lhas as mudas produzidas em recipientes com menor volume de
substrato, menor a produção destas plantas.

Palavras-chave: Cucumis sativus, produção de mudas, crescimento.

ABSTRACT
Effect of tray cell size and seedling age on cucumber

production

The effect of the cell size and seedling transplanting age on the
production of cucumber ‘Hokuho’ under protected cultivation was
studied, from March to July 2000 in Botucatu, São Paulo State, Brazil.
The treatments resulted from the combination of two tray cell sizes
(34.6 and 121.2 cm3) and four seedling transplanting ages (19; 24;
29 and 34 days after sowing), evaluated in a randomized block design,
with five replications and five plants per plot. During the transplanting
period we evaluated the number of leaves, leaf area, seedling height,
fresh and dry mass, and after transplanting, the early production
(percentage of the production in the first 20 days of harvesting) and
total yield of fruits (number and mass of fruits and commercial fruits).
Higher early production was obtained with cucumber seedlings
produced in large sized trays. No significant statistical differences
were observed for total fruit yield when seedlings were produced in
small sized trays and less than two leaves at transplanting age. The
commercial production was improved when seedlings were produced
in larger sized trays. Transplanting age had no influence over the
commercial yield of fruits when seedlings were obtained in large
sized trays. However, a reduction of commercial fruit production
was observed in plants whose seedlings were transplanted later and
produced in trays with smaller cells.

Keywords: Cucumis sativus, seeding production, growth.

(Recebido para publicação em 25 de maio de 2003 e aceito em 2 de abril de 2004)



611Hortic. bras., v. 22, n. 3, jul.-set. 2004

ja, ela poderá apresentar deficiência de
nutrientes e oxigênio, podendo ocorrer
até mesmo enovelamento das raízes. Isto
geralmente acontece pelo atraso no
transplante. O tempo em que as mudas
permanecem com seu sistema radicular
restringido deve ser o mínimo possível
(Pereira e Martinez, 1999). Para as cu-
curbitáceas é recomendado que se trans-
plante as mudas com três semanas
(Borne, 1999), pois estas espécies têm
rápido desenvolvimento.

Para produtores de mudas, ocorre a
tendência de se comercializar mudas
mais novas, para reduzir o tempo destas
nos viveiros de produção. Os produtores
preferem mudas mais desenvolvidas.
Provavelmente esta preferência está re-
lacionada com a facilidade de transplan-
te, pois estas apresentam um sistema
radicular compacto que não se quebra no
momento da retirada das bandejas.

Objetivou-se neste trabalho estudar
o efeito do volume de substrato e da ida-
de das mudas na produção de pepino
japonês sob ambiente protegido.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na
UNESP em Botucatu, entre março e ju-
lho/2000. As temperaturas mínimas e
máximas na estufa na fase de muda os-
cilaram entre 8-18°C e 20-28°C e após
o transplante oscilaram entre 4-19°C e
25-34°C, respectivamente.

Realizou-se análise química do solo
e este foi adubado seguindo as recomen-
dações de Trani et al. (1996). A irrigação
utilizada no campo foi por gotejamento.
Os tratos culturais, controle de pragas e
doenças foram realizados de acordo com
a necessidade da cultura.

O delineamento experimental foi em
blocos casualizados, onde foram im-
plantados oito tratamentos em esquema
fatorial 2x4, utilizando dois volumes de
substrato (34,6 cm3 e 121,2 cm3) e qua-
tro idades de mudas (19, 24, 29 e 34 dias
após a semeadura). Para obter o volu-
me de 34,6 cm3 utilizou-se bandejas de
poliestireno expandido tipo 128/6, com
128 células, altura da bandeja de 6,2 cm
e largura da célula de 3,5 cm, e para o
volume de 121,2 cm3 utilizou-se ban-
dejas 72/12 com 128 células, altura da
bandeja de 12 cm e largura da célula de
5 cm. O experimento foi instalado com
cinco repetições, utilizando-se cinco
plantas por parcela.

As semeaduras foram realizadas no
mês de março a cada cinco dias, utili-
zando-se o híbrido Hokuho, possibili-
tando o transplante em um único dia (18/
04/2000), em espaçamento de 1,00 x
0,45 m. Caracterizou-se as mudas no dia
do transplante, coletando três amostras
de cada tratamento. Avaliou-se o núme-
ro de folhas, área foliar, comprimento
da parte aérea, massa fresca e seca da
parte aérea.

A colheita de frutos com aproxima-
damente 20 cm de comprimento foi rea-
lizada a cada dois dias, iniciada aos 34
dias após o transplante e encerrada aos
60 dias após a primeira colheita. Ava-
liou-se a produção total e comercial (fru-
tos pouco tortos ou retos) em número e
massa. Para avaliação da precocidade,
considerou-se a porcentagem de frutos
colhidos nos primeiros 20 dias de co-
lheita, em relação à produção.

Todas as características foram ana-
lisadas considerando-se a média por
planta. Na análise utilizou-se o progra-
ma estatístico Estat, realizando-se o teste

F, análise de regressão e comparação de
médias pelo teste de Tukey, a 5% de pro-
babilidade.  Realizaram-se correlações
entre as médias obtidas na caracteriza-
ção de mudas e na produção.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Avaliação das mudas
Observou-se que mudas produzidas

no volume de substrato maior (121,2
cm3) apresentaram o dobro de área foliar
(40,63 cm2) quando comparadas àque-
las produzidas em volume de substrato
menor (34,6 cm3), independente da ida-
de das mudas. Esta tendência de aumen-
to da área foliar também foi relatada em
melancia (Liu e Latimer, 1995), melão
(Maynard, 1996), pepino (Barros,
1997), quiabo (Modolo, 1998) e alface
(Silva et al., 2000a).

Para número de folhas, altura, mas-
sa fresca e seca da parte aérea das mu-
das, observou-se tendência de paralisa-
ção do crescimento em mudas produzi-
das em volume menor (34,6 cm3), onde
as mais velhas (29 e 34 dias) não diferi-
ram entre si (Tabela 1). Entretanto ob-
servou-se que as mudas produzidas em
maior volume (121,2 cm3) não sofreram
restrição no seu crescimento concordan-
do com o relatado por Zárate (1980) em
tomate. Os resultados observados po-
dem ser explicados pela influência da
restrição do sistema radicular no desen-
volvimento da parte aérea (Pereira e
Martinez, 1999), onde volumes meno-
res de substrato restringem as raízes,
reduzindo a oxigenação, a disponibili-
dade de nutrientes, água e outros ele-
mentos essenciais para o desenvolvi-
mento das plântulas.

Produção de pepino em função da idade das mudas produzidas em recipientes com diferentes volumes de substrato

Médias seguidas de mesma letra, em cada característica, maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem estatisticamente pelo teste
de Tukey a 5% de probabilidade.

Tabela 1. Número de folhas (NF), altura média (AM), massa seca (MS) e massa fresca (MF) de mudas de pepino em função do volume de
substrato e idade das mudas. Botucatu, UNESP, 2000.

Idade da muda (dias)

Volume de substrato (cm³)

34,6 121,2 34,6 121,2 34,6 121,2 34,6 121,2

NF AM (mm) MS (g) MF (g)

19 1,0 Bc 1,8 Ac 41,5 Ab 66,4 Ac 0,2 Ac 0,3 Ac 1,3 Ac 2,3 Ac

24 1,8 Ab 2,0 Ac 68,4 Bb 106,0 Ab 0,3 Abc 0,5 Abc 2,1 Bbc 4,2 Ab

29 2,5 Aa 2,5 Ab 113,9 Aa 140,5 Ab 0,6 Aab 0,8 Ab 3,1 Bab 4,8 Ab

34 2,7 Ba 3,4 Aa 135,0 Ba 214,5 Aa 0,6 Ba 1,2 Aa 3,9 Ba 7,7 Aa

CV% 10,49 14,15 23,04 16,01
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Após o transplante, mudas mais ve-
lhas, de maior tamanho no transplante
(Tabela 1), apresentaram menor desen-
volvimento (altura e número de folhas)
no campo e, mudas produzidas em vo-
lume de substrato maior originaram
plantas maiores e com mais folhas que
as produzidas em volume menor. Mu-
das produzidas em volumes de células
maiores são mais vigorosas, apresentan-
do uma relação parte aérea/raiz mais
equilibrada, proporcionando um melhor
desenvolvimento das plantas após o
transplante (Pereira e Martinez, 1999).

Produção
Mudas produzidas em maior volu-

me de substrato (121,2 cm3) foram mais
precoces sendo que 35% do total dos
frutos, foram colhidos nos primeiros 20
dias de colheita. Por outro lado, em
mudas produzidas em volume menor
(34,6cm3), apenas 23% dos frutos foram
colhidos neste período em relação a pro-
dução total (número de frutos). Quando
se considerou apenas frutos comerciais,

mudas produzidas em maior volume de
substrato tiveram 41% dos frutos colhi-
dos nos primeiros 20 dias, enquanto
mudas produzidas em volume menor
apresentaram apenas 28%. Este resul-
tado é de grande relevância, pois asse-
gura ao produtor uma maior remunera-
ção no inicio do ciclo. A precocidade é
reflexo da qualidade das mudas, já que
estas apresentaram maior equilíbrio da
parte aérea com o sistema radicular e
ausência de estresse após o transplante.
A obtenção de maior precocidade em
mudas produzidas em volume de
substrato maior também foi relatada em
pimentão (Weston, 1988), berinjela
(Harmon et al., 1991), couve-flor e
brócolos (Jones et al., 1991) e tomate
(Weston e Zandstra, 1986).

A idade das mudas não afetou a pre-
cocidade (cerca de 30% dos frutos fo-
ram colhidos nos primeiros 20 dias, in-
dependente da idade das mudas), con-
cordando com os resultados obtidos em
tomate (Leskovar et al., 1991), abobri-

nha (NeSmith, 1993) e melancia
(Vavrina et al., 1993).

Não houve influência da idade das
mudas produzidas em volume maior
(121,2 cm3), com a produção de frutos
por planta (massa e número), variando
de 1514 a 1702 gramas por planta. En-
tretanto, quanto mais nova a muda pro-
duzida em volume de 34,6 cm3, maior a
produção (Figura 1), sendo que a mu-
das com 19 dias apresentaram uma pro-
dução (gramas e número) 63% maior
que as com 29 e 34 dias. Provavelmen-
te estas mudas mais velhas tiveram seu
sistema radicular restringido, passando
do ponto ideal de transplante, afetando
assim a produção final, o que não acon-
tece com mudas produzidas em volume
maior. Ressalta-se que as mudas mais
novas (19 e 24 dias) no menor volume
de substrato apresentaram menos que 2
folhas definitivas, enquanto que as mais
velhas (29 e 34 dias), apresentaram mais
de 2 folhas (Tabela 1). Portanto, talvez
2 folhas definitivas seja o limite para o
transplante de mudas de pepino quando
se utiliza bandeja com células de 34,6
cm3 (128 células). Quanto ao número de
dias, o resultado concorda com Barros
(1997), o qual recomenda a utilização
de mudas com até 24 dias após a semea-
dura para o volume de substrato de 34,6
cm3. Todavia, de acordo com as condi-
ções ambientais, principalmente tempe-
ratura, a velocidade de desenvolvimen-
to das mudas pode variar, portanto, o
número de dias pode não ser um bom
parâmetro. O número de folhas é mas
confiável, pois pode ser “reproduzido”
e avaliado em quaisquer condições
ambientais.

Na comparação dos volumes de
substrato, obteve-se maior produção
com mudas produzidas em maior volu-
me, somente nas mudas mais velhas (29
e 34 dias), obtendo-se produções (g e
n°/planta) de 1677,02 e 14,86 aos 29 dias
e 1701,76 e 16,80 aos 34 dias. Por outro
lado, em mudas produzidas em volume
menor (34,6 cm3), a produção (g e n°/
planta) foi de 987,58 e 10,13 aos 29 dias
e 1052,74 e 10,33 aos 34 dias. Hall
(1989) e Liu e Latimer (1995) em me-
lancia e Modolo (1998) em quiabo ob-
servaram aumento de produção em plan-
tas oriundas de mudas produzidas em
volume maior de substrato, entretanto

S. Seabra Júnior et al.

1 e  5 Significativo pelo teste F a 1 e 5%, respectivamente. NS Não significativo pelo teste F

Tabela 2. Correlação entre as características avaliadas na fase de mudas, no dia do trans-
plante e a produção de frutos em massa (PF), número de frutos (NF), produção de frutos
comerciais em massa (PFC) e número de frutos comerciais (NF) por planta, com mudas
produzidas em volume de 34.6 e 121,2 cm3. Botucatu, UNESP, 2000.

Características na fase de
mudas

Volume de
substrato

(cm³)
PF (g) NF PFC (g) NFC

Diâmetro (mm) 34.6, -0,975 -0,985 -0,90ns -0,94ns

Altura (mm) 34.6, -0,945 -0,92ns -0,73ns -0,955

Número de folhas 34.6, -0,991 -0,985 -0,81ns -0,975

Área foliar (cm²) 34.6, -0,92ns -0,955 -0,965 -0,86ns

Massa fresca da parte aérea (g) 34.6, -0,92ns -0,90ns -0,77ns -0,91ns

Massa seca da parte aérea(g) 34.6, -0,955 -0,92ns -0,71ns -0,975

Diâmetro (mm) 121.2, 0,88ns 0,75ns 0,08ns 0,54ns

Altura (mm) 121.2, 0,92ns 0,955 -0,00ns 0,79ns

Número de folhas 121.2, 0,91ns 0,975 -0,04ns 0,86ns

Área foliar (cm²) 121.2, 0,991 0,87ns -0,25ns 0,87ns

Massa fresca da parte aérea (g) 121.2, 0,90ns 0,92ns 0,09ns 0,71ns

Massa seca da parte aérea(g) 121.2, 0,93ns 0,955 0,03ns 0,82ns

Figura 1. Produção em número e massa de frutos (g) por planta em função da idade das
mudas em volume de substrato de 34,6 cm3. Botucatu, UNESP, 2000.
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não levaram em consideração o efeito
da idade das mudas.

A produção comercial não foi afeta-
da pela idade das mudas, variando de
912,01 a 1016,51 gramas e de 8,30 a
8,73 frutos por plantas. Estes resultados
estão de acordo com o observado em
plantas de tomate (Leskovar et al.,
1991), abobrinha (NeSmith, 1993) e
melancia (Vavrina et al., 1993).

O volume de substrato foi fator
determinante na produção comercial.
Quando as mudas foram produzidas em
volume de substrato maior (121,2 cm3)
obteve-se uma produção (g e n°/planta)
de 1099,05 e 9,53, enquanto que o vo-
lume menor produziu 824,02 gramas e
7,08 frutos/planta. O acréscimo na pro-
dução comercial foi de 25% quando se
utilizou mudas produzidas em volume
maior de substrato.

Quando se utilizou mudas que não
sofreram estresse no transplante e no
desenvolvimento pós transplante, obte-
ve-se maior rendimento de frutos com
características adequadas à
comercialização, concordando com o
resultado obtido por Liu e Latimer
(1995) em melancia.

Foram obtidas correlações positivas
e elevadas entre a fase de muda e pro-
dução total por planta, mas não para a
produção comercial por planta, quando
as mudas foram produzidas em volume
de substrato maior (121,2 cm3) (Tabela
2). Destacaram-se as correlações área
foliar por produção de frutos em massa
por planta (1%), comprimento, número
de folhas e massa seca da parte aérea
por número de frutos por planta (5%).
Quanto maior o comprimento, número
de folhas e área foliar, maior a produ-
ção de frutos por planta em massa e em
número.

Em mudas produzidas em menor vo-
lume de substrato (34,6 cm3), todas as
correlações foram negativas, sendo a
maioria significativa. Portanto, quanto
maior a muda (diâmetro, altura, número
de folhas, área foliar, massa fresca e seca
da parte aérea), dentro dos estádios estu-
dados, menor a produção total de frutos
por planta bem como a comercial (Tabe-
la 2). Assim, mudas maiores, dentro do
intervalo avaliado, foram as de pior qua-
lidade. Deste modo, produtores de pepi-
no que produzem mudas em bandeja de

128 células (34,6 cm3) e tem preferência
por mudas grandes e “vigorosas” podem
estar perdendo produção e quanto mais
passada a muda, maior a perda.

Considerando as condições em que foi
desenvolvido o experimento, pode-se con-
cluir que quando se prefere utilizar ban-
dejas de 128 células (tipo 128/6) com 34,6
cm3 de volume, deve-se atentar à idade de
transplante da muda, dando preferência
para mudas com no máximo 2 folhas de-
finitivas. Mas, se utilizar bandeja de 72
células, a muda pode ser transplantada
mais velha, não havendo perda de produ-
ção até a idade avaliada no experimento,
34 dias após semeadura com cerca de 3 a
4 folhas definitivas.
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A cultura do tomateiro é normalmen-
 te implantada em áreas novas ou

em locais onde procedeu-se à rotação
de cultivo com outras espécies. Entre-
tanto, quando o plantio é feito em am-
biente protegido, sob estrutura fixa, tan-
to a rotação quanto a mudança da área
de cultivo são dificultados. O acúmulo
de sais, presença de patógenos de solo

FONTES, P.C.R.; LOURES, J.L.; GALVÃO, J.C.; CARDOSO, A.A.; MANTOVANI, E.C. Produção e qualidade do tomate produzido em substrato, no
campo e em ambiente protegido. Horticultura Brasileira, Brasília, v.22, n.3, p. 614-619, jul-set 2004.
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de substancias alelopáticas passam a ser
fatores limitantes para o cultivo econô-
mico do tomateiro.

Uma alternativa ao plantio direto no
solo, nos cultivos em ambiente protegi-
do, tem sido a condução das plantas em
sacos plásticos contendo substrato apro-
priado (Papadopoulos, 1991). A técnica
de cultivo em substrato tem-se difundi-

do por permitir melhor aproveitamento
dos nutrientes, maior produtividade e
melhorar a qualidade do produto além
de facilitar a execução dos tratos cultu-
rais (Calabretta et al., 1994). O cultivo
em substrato é efetivo para proteger a
cultura de patógenos do solo. Apesar do
custo mais elevado e exigir melhor ní-
vel tecnológico, esta técnica tem atraí-

RESUMO
Avaliou-se a produtividade e qualidade do tomate (híbrido Car-

men) produzido no sistema denominado FITO, substrato constituí-
do de composto + areia + fertilizantes em saco plástico, em ambien-
te protegido e campo. Foram estudados sete tratamentos: 1) FITO,
conduzido em ambiente protegido, em saco plástico perfurado, com
9 dm3 de substrato por planta, contendo 25% de composto e 75% de
areia, sendo todos os macro e micronutrientes colocados via
gotejamento; 2) FITO A, similar ao tratamento anterior, entretanto
utilizou-se apenas a areia como substrato; 3) FITO 1, similar ao tra-
tamento FITO, sendo que apenas o N e K foram aplicados via
gotejamento e os demais nutrientes misturados diretamente no
substrato; 4) testemunha em ambiente protegido, com as plantas trans-
plantadas  diretamente no solo; 5) FITO C, similar ao tratamento
FITO, sendo que neste caso as plantas foram conduzidas em condi-
ção de campo; 6) testemunha conduzida em ambiente protegido com
mudas transplantadas diretamente no solo, sendo o N e K aplicados
via gotejamento; 7) testemunha conduzidas no campo com mudas
transplantadas diretamente no solo. O experimento foi delineado em
blocos ao acaso e quatro repetições. Não houve efeito significativo
dos tratamentos nos teores de N, Zn e Mn nas folhas; na produção
de frutos grandes, frutos pequenos e frutos totais; na qualidade do
fruto (pH, acidez titulável, sólidos solúveis totais e vitamina C).
Houve efeito significativo dos tratamentos sobre o peso da matéria
seca das folhas; produção de frutos médios, comerciais, não-comer-
ciais, ponderada e por dia após o transplante (PCD) e nos teores P,
K, Ca, Mg, S, Fe e Cu nas folhas. As maiores produtividades comer-
cial, ponderada e PCD, 104,79 t ha-1, 94,71 t ha-1 e 0,851 t ha-1 dia-1,
respectivamente, foram obtidas com o sistema FITO; entretanto, elas
não diferiram daquelas obtidas na testemunha em ambiente protegi-
do, no solo. O sistema FITO pode substituir o cultivo no solo, tanto
em ambiente protegido quanto no campo.

Palavras-chave: Lycopersicon esculentum, substrato, adubação, nu-
trição mineral.

ABSTRACT
Tomato production and quality in soiless culture conducted

in the field and under unheated greenhouse

The tomato (hybrid Carmen) fruit yield and quality in the FITO
system were evaluated, using plastic bags containing organic compost
+ sand + nutrients, in the field and under unheated greenhouse
conditions. Seven treatments were evaluated: 1) FITO, under
unheated greenhouse, using perforated plastic bags, with 9 dm3

substratum per plant, containing 25% of organic compost and 75%
of sand, all the macro and micronutrientes being added through trickle
irrigation; 2) FITO A, similar to the previous treatment, except that
only sand was used as substratum; 3) FITO 1, similar to FITO, except
that the N and K were applied through trickle irrigation and the other
nutrients were directly mixed in the substratum; 4) check plot in
unheated greenhouse in which plants were directly transplanted in
the soil; 5) FITO C, similar to FITO, except that the plants were
cultivated under field condition; 6) check plot in unheated greenhouse
in which plants were transplanted to the soil N and K being applied
through trickle irrigation; 7) check plot with plants directly
transplanted in the soil under field conditions. The experiment was
conducted in randomized blocks design with four repetitions. There
was no significant effect of treatments on N, Zn and Mn contents in
leaf; in big and small sized fruits; in total fruit yield and fruit quality
(pH, acidity, total soluble solids and vitamin C). Significant
differences were found among treatments for leaf dry weight,
medium, commercial and non-commercial production of fruits per
day after transplantation (PCD). Significant differences were
observed for P, K, Ca, Mg, S, Fe and Cu contents in leaves. The
highest commercial, weighted and PCD yields, 104.79 t ha-1, 94,71 t
ha-1 and 0.851 t ha-1 day-1, respectively, were obtained with the FITO
system. However these values did not differ from those observed in
the check plot using soil in the unheated greenhouse. FITO system
can substitute the cultivation in the soil, either in the field or in
unheated greenhouse.

Keywords: Lycopersicon esculentum, substratum, fertilizer, mine-
ral nutrition.

(Recebido para publicação em 15 de maio de 2003 e aceito em 17 de maio de 2004)
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do produtores em vários países (Pinamonti
et al., 1997; Riviere e Caron, 2001).

Têm sido utilizados como substrato
diversos materiais como lã de vidro,
polietileno, serragem, areia, cascas de
arroz e de coco e, mais comumente, a
turfa. A utilização tanto de materiais sin-
téticos quanto da turfa é ecologicamente
questionável. A produção de tomate em
substratos que possam substituir a turfa
apresenta problemas técnicos e, em al-
guns casos, devido ao custo excessivo
torna-se pouco viável economicamente.
Trabalhos realizados no Brasil, indicaram
a possibilidade de produção de tomate
em substrato (Loures, 1997; Andriolo et
al., 1997; Loures et al., 1998).

O “substrato adequado” deve ser fa-
cilmente disponível, ter custo compatí-
vel, não poluir e não possibilitar a in-
trodução e o desenvolvimento de
patógenos. Deve possuir boa aeração,
boa retenção de água e nutrientes além
de permitir drenagem eficiente, propi-
ciando, deste modo, maior produtivida-
de e melhor qualidade de frutos. O su-
primento correto de nutrientes em uma
mistura adequada de composto orgâni-
co e areia poderá viabilizar o uso deste
substrato para a produção de tomate.
Experimentos foram instalados com o
objetivo de definir a proporção e a quan-
tidade de nutrientes a aplicar via água
de irrigação (Loures, 2001). Assim, foi
estabelecido o sistema FITO. O presen-
te trabalho objetivou avaliar a produti-
vidade e a qualidade do tomate produ-
zido no sistema FITO, em ambiente pro-
tegido e no campo.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na
Universidade Federal de Viçosa a 693
m de altitude, 200 45’ Sul e 420 51 Oes-
te, clima do tipo Cwa, em Argissolo
Vermelho-Amarelo Câmbico, fase ter-
raço de 24 de janeiro (data da semeadu-
ra) a 15 de junho de 2000, quando foi
feita a última colheita. O experimento
foi realizado em campo e em ambiente
protegido com plástico. A estrutura do
ambiente protegido seguiu o modelo
capela, com largura de 9 m, comprimen-
to de 40 m, altura dos esteios laterais
(pé-direito) de 3 m e a altura do vão cen-
tral de 3,8 m, coberta com filme de

polietileno transparente de 0,1 mm de
espessura. As partes frontais e laterais,
abertas durante parte do dia, foram tam-
bém revestidas com polietileno. As mu-
das de tomate, do híbrido Carmen, fo-
ram transplantadas aos 21 dias após a
semeadura. No período pós-transplan-
te, as médias da temperatura máxima
foram 29,0 e 26,5 e as médias da míni-
ma 14,4 e 14,8oC, determinadas em ter-
mômetros colocados a 1,60 m do solo
no interior do ambiente protegido e em
um abrigo meteorológico localizado no
lado de fora da casa de vegetação, res-
pectivamente.

Estudou-se sete sistemas de produ-
ção, que constituíram os tratamentos,
dispostos em blocos ao acaso e com
quatro repetições. A parcela, composta
de 24 plantas, possuí a área útil de 0,60
m2 planta-1. O tratamento 1, denomina-
do sistema FITO, constou de cultivo em
saco plástico (Loures et al., 1998) con-
tendo 9 dm3 do substrato formado pela
mistura de composto orgânico: areia, na
proporção de 25:75% (v/v), definidos
em experimento anterior (Loures, 2001).
Cada saco com o substrato foi colocado
no chão da estufa, em linhas contínuas,
espaçadas 1,0 m entre si. No centro de
cada saco foi transplantada uma muda,
ficando distanciadas 60 cm entre si. As
plantas foram conduzidas com duas has-
tes e tutoradas verticalmente. Os fertili-
zantes aplicados por planta foram
nitrocálcio (73,9 g), superfosfato sim-
ples (22,5 g), cloreto de potássio (43,5
g), sulfato de magnésio (45 g), ácido
bórico (158 mg), sulfato de cobre (26,3
mg), sulfato manganoso (210 mg), sul-
fato de zinco (105 mg), molibdato de
sódio (96,3 mg) e 1,95 ml planta-1 de
FeEDTA (14,89 g de Na

2
EDTA + 10,84

g de FeCl
3
.6 H

2
O em 1 L de água), sen-

do todos produtos comerciais, exceto o
FeEDTA. A solução contendo
superfosfato simples e nitrocálcio foi
preparada no dia anterior da aplicação
para decantação do resíduo (Camargos,
1998). Os fertilizantes foram aplicados,
semanalmente, via água de irrigação, em
mistura única, totalizando 15 aplicações,
as quais tiveram início uma semana após
o transplante. O programa de fertiliza-
ção no sistema FITO foi definido com
base em trabalhos anteriores (Sampaio,
1996; Loures, 1997; Guimarães, 1998;
Camargos, 1998; Fayad, 1998; Loures,

2001). O tratamento 2, chamado de
FITO A, foi semelhante ao FITO, exceto
por ter sido utilizado apenas areia como
substrato. O tratamento 3, FITO 1, foi
semelhante ao FITO, com a exceção que
todos os nutrientes foram aplicados no
substrato, um dia antes do transplante,
menos N e K que foram aplicados via
água de irrigação, por gotejamento. No
tratamento 4, (testemunha no solo/am-
biente protegido) as plantas conduzidas
em ambiente protegido foram plantadas
no solo, utilizando-se os procedimentos
recomendados por Camargos (1998). O
tratamento 5, FITO C, foi semelhante
ao FITO, porém as plantas foram
conduzidas no campo sem proteção de
plástico e tutoradas em cerca cruzada
(Fontes e Silva, 2002). O tratamento 6
(testemunha não tradicional em solo no
campo) seguiu os procedimentos utili-
zados por Guimarães (1998) para pro-
dução de tomate no campo. O tratamen-
to 7 (testemunha tradicional de campo)
foi semelhante ao anterior porém, o N e
K aplicados em cobertura foram distri-
buídos manualmente, ao lado da planta
e ao longo da fileira.

Para os tratamentos 4, 6 e 7, a adu-
bação de plantio foi realizada no dia
anterior ao transplante das mudas, apli-
cando-se, no sulco, todo o superfosfato
simples (2.500 kg ha-1), sulfato de
magnésio (200 kg ha-1) e os fertilizan-
tes contendo os micronutrientes (10 kg
ha-1 de bórax, 10 kg ha-1 de sulfato de
zinco e 0,2 kg ha-1 de molibdato de
sódio). O N e o K foram parcelados,
aplicando-se 5% (tratamentos 4 e 6) e
16% (tratamento 7) da quantidade total
no sulco de plantio e o restante em co-
bertura. Para os tratamentos 4 e 6, as
aplicações em cobertura com N e K fo-
ram realizadas juntas, via fertirrigação
semanal, sendo iniciadas aos sete e ter-
minadas aos 91 dias após o transplante
com as seguintes porcentagens dos fer-
tilizantes: 5% da quantidade total em
cobertura nas quatro primeiras aplica-
ções e 8% nas demais. Para o tratamen-
to 7, foram feitas, manualmente, seis
aplicações em cobertura com N em par-
celas iguais. Ainda no tratamento 7, fo-
ram feitas, manualmente, quatro aplica-
ções em cobertura com K com 25% do
fertilizante em cada aplicação. A quan-
tidade total de fertilizante, expressa em
kg ha-1, foi 250 de N (tratamentos 4 e

Produção e qualidade do tomate produzido em substrato, no campo e em ambiente protegido
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6), 500 de N (tratamento 7) e 500 de
K

2
0 (tratamentos 4, 6 e 7), nas formas

de nitrocálcio e cloreto de potássio.

Nos tratamentos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, a
irrigação por gotejamento foi feita dia-
riamente, sendo a necessidade de água
determinada por lisímetro para medida
da evapotranspiração da cultura (Et

c
). A

profundidade do lençol freático, medi-
da a partir do nível do solo, foi 15 cm
durante 30 dias após o transplante, 20
cm nos 30 dias seguintes e 25 cm até o
final do ciclo. Diariamente, repunha-se
a Et

c
 das últimas 24 horas. As plantas

do tratamento 7 foram irrigadas com
mangueira, sendo a necessidade de água
determinada, visualmente, como é feito
tradicionalmente.

Em todos os tratamentos, o tomatei-
ro foi desbrotado semanalmente, efetua-
da a poda dos ápices após a formação
do oitavo cacho e deixados seis frutos
por cacho. No aparecimento dos frutos
do terceiro cacho foi coletada a folha
adjacente àquele cacho, em cada planta
útil da parcela. O material colhido foi
seco em estufa com circulação forçada
de ar a 700C até atingir peso constante.
Em seguida, foi pesado, moído, penei-
rado e acondicionado em sacos de pa-
pel. Posteriormente, uma sub-amostra
foi submetida à digestão sulfúrica para
a análise de N pelo método de Nessler
(Jackson, 1958). Outra sub-amostra foi
submetida à digestão nítrico-perclórica
sendo o teor de K determinado por
fotometria de chama; S por turbidimetria
do sulfato e Ca, Mg, Cu, Fe, Mn e Zn

dosados por espectrofotometria de ab-
sorção atômica (A.O.A.C.,1975).

Após a última colheita, aos 123 dias
após o transplante, foram avaliadas: al-
tura da planta, pesos das matérias secas
do caule e das folhas e produção de fru-
tos. Os frutos foram colhidos, semanal-
mente, em 11 colheitas de 20/04 a 15/
06/2000, quando os seus ápices apresen-
tavam coloração avermelhada, sendo
separados em sem e com defeitos, cuja
soma forneceu a produção total. Os fru-
tos sem defeitos foram classificados em
função de seu maior diâmetro transver-
sal em gigante, grande, médio e peque-
no seguindo a Portaria do Ministério da
Agricultura e Reforma Agrária no 553,
de 30/08/1995, publicada no Diário Ofi-
cial da União de 19/09/1995. Os frutos
miúdos, diâmetro transversal menor que
50 mm, foram considerados não comer-
ciais. A produção comercial de frutos foi
obtida pelo somatório das classes gran-
de, médio e pequeno, pois não foi obti-
do nenhum fruto da classe gigante. Pela
divisão da produção total e comercial
por 123 dias, período do transplante até
a última colheita, obteve-se o valor da
produção de frutos por dia de perma-
nência da cultura no campo. Calculou-
se, também, a produção ponderada ou a
produção baseada em frutos grandes,
proposta por Fontes (1997), sendo uti-
lizados os fatores de ponderação iguais
a 1,0; e 0,3 para transformarem em clas-
se de frutos grandes as classes médio e
pequeno. Nos frutos da sexta colheita
foram determinados pH, e os teores de

vitamina C, de sólidos solúveis totais
(SST) e ácidos tituláveis (Pregolatto e
Pregolatto, 1985).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não houve efeito significativo dos
tratamentos sobre peso da matéria seca
da planta; teores foliares de N, Zn e Mn;
produção de frutos grande, pequeno e
total e qualidade do fruto representada
pelo pH, acidez titulável, sólidos solú-
veis e vitamina C (Tabela 1). Efeito sig-
nificativo dos tratamentos ocorreu so-
bre o peso da matéria seca das folhas;
produção de frutos médio, comercial,
não-comercial, ponderada e por dia após
o transplante (Tabela 2) e nos teores
foliares de P, K, Ca, Mg, S, Fe e Cu (Ta-
bela 3).

No ambiente protegido, o tomateiro
conduzido em FITO e FITO 1 produ-
ziu, em média, 10% menos matéria seca
das folhas e 0,8% mais produção de fru-
tos da classe comercial que o cultivado
no solo no tratamento testemunha (Ta-
bela 2), concordando com trabalho de
Andriolo et al. (1997) que afirmam que
o tomateiro em substrato tende a fixar
maior proporção da matéria seca nos
frutos sendo mais eficiente do ponto de
vista de rendimento de frutos. A menor
produção de matéria seca de folhas nas
plantas conduzidas nos substratos pode
estar relacionada com a redução no
transporte de substâncias de crescimento
das raízes para a parte aérea, que ocor-
re, geralmente, com plantas em reci-

P. C. R. Fontes et al.

1Não significativo a 5 % de probabilidade, pelo teste F, em todas as características.
2Tratamentos: 1=FITO; 2=FITO A; 3=FITO 1; 4=Testemunha no solo, em ambiente protegido; 5=FITO C; 6=Testemunha não tradicional
em solo, no campo; 7=Testemunha tradicional em solo, no campo.

Tabela 1. Altura da planta (AP); peso da matéria seca total por planta (PST); teores de N (TN), manganês (TMn) e zinco (TZn) na matéria
seca da folha; produção de frutos grande (PG), pequeno (PP) e total (PT); pH; acidez titulável (AT); sólidos solúveis totais (SS) e vitamina
C (VC) na matéria fresca do fruto, nos tratamentos (TR)1. Viçosa, UFV, 2003.

Tratamentos² PST (g)
TN

(dag kg-1)
TZn

(mg kg-1)
TMn

(mg kg-1)
PG

(t ha-1)
PP

(t ha-1)
PT

(t ha-1)
pH AT (%) SS (%)

VC
(mg kg-1)

1 206, 5,15 26, 207, 8,96 14,4 105,5 4,00 0,45 5,00 55,

2 187, 5,56 25, 258, 5,90 19,9 97,9 4,01 0,45 4,60 53,

3 214, 4,94 25, 191, 4,33 16,4 103,9 3,92 0,46 4,95 50,

4 228, 5,34 27, 229, 7,02 14,0 104,3 3,97 0,46 4,95 48,

5 219, 5,05 29, 186, 1,97 25,1 97,5 4,05 0,47 4,70 52,

6 207, 4,99 23, 162, 5,42 18,0 103,8 4,08 0,49 4,77 52,

7 214, 5,56 27, 181, 4,18 20,4 99,4 3,94 0,47 4,77 57,

Média 211, 5,23 26, 202, 5,40 18,3 101,8 4,00 0,46 4,82 52,

CV % 9,55 7,21 9,52 25,7 67,0 27,5 5,09 2,27 5,04 6,41 14,3
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pientes (Ruff et al., 1987). Não houve
efeito significativo dos tratamentos so-
bre o peso da matéria seca do caule que
alcançou o valor médio de 90 g.

Em todos os tratamentos, os teores
dos elementos na matéria seca da folha
estavam dentro ou pouco acima da fai-
xa considerada adequada para o toma-
teiro exceção do teor de P nas plantas
no FITO A que ficou pouco abaixo da
faixa adequada, 0,4-0,8 dag kg-1 (Raij et
al., 1997). O teor de P na folha, nos tra-
tamentos FITO em ambiente protegido
(Tabela 3) ficou abaixo do valor 0,50
dag kg-1 indicado como nível crítico
(Fontes e Silva, 2002). Provavelmente,
a concentração de P no solo ou na solu-
ção aplicada em cobertura associada à
baixa capacidade de retenção de ânions
da areia podem não ter fornecido quan-
tidade suficiente desse elemento à plan-
ta. Comparando os teores dos nutrien-
tes das plantas em FITO 1 e na testemu-
nha na estufa, verificou-se diferença
apenas quanto ao teor de P. O maior teor
de P na folha do tomateiro na testemu-
nha em ambiente protegido pode ter sido
devido à maior disponibilidade de P as-
sociada à aplicação da dose total no sul-
co de plantio.

O teor de N na folha (Tabela 2) não
foi influenciado pelos tratamentos. Abak
e Celikel (1994), também, não encon-
traram diferença significativa no teor de
N em folha de tomateiro plantado em
diferentes substratos e no solo. Em to-
dos os tratamentos, o teor de N estava
acima de 3,9 dag kg-1 encontrado por
Sampaio (1996), de 3,71 dag kg-1 encon-
trado por Camargos (1998) e de 4,46 dag

kg-1 encontrado por Loures et al. (1998)
em folha amostrada na mesma fase de
desenvolvimento. O teor de Cu na plan-
ta, em todos os tratamentos (Tabela 3),
ficou bem acima de 15 mg kg-1, indica-
do como crítico por Fontes e Silva
(2002), devido às pulverizações reali-
zadas com fungicidas cúpricos.

Exceto quanto aos teores de P e S na
folha que foram menores nas plantas em
FITO A (Tabela 3), os três sistemas
(FITO, FITO 1 e FITO A) não diferi-
ram significativamente entre si em ne-
nhuma característica analisada (Tabelas
2, 3 e 4). Isso indica que todos os ferti-
lizantes contendo macro e micronutrien-
tes, exceto os adubos nitrogenado e o
potássico, podem ser misturados com os
substratos, composto + areia ou somen-
te areia, antes do transplante das mudas,
como em FITO 1 que é mais simples de
ser implantado que o FITO. As plantas
em FITO A apresentaram certo
estiolamento, observado visualmente e
comprovado pela altura e baixos pesos
de matéria seca das folhas e caule. Este
fato pode ter sido a causa de maior pro-
dução de frutos com diâmetro menor
que 50 mm, considerados não comer-
ciais, refletindo na produção comercial
(Tabela 2).

Em ambiente protegido, a produti-
vidade e a qualidade do fruto, avaliadas
por qualquer característica, foram iguais
no sistema FITO 1 e na testemunha in-
dicando que, em ambiente protegido,
não houve vantagem em usar o sistema
FITO ou que o sistema FITO pode subs-
tituir o solo. Blanc (1987) cita que os
benefícios do cultivo em substratos, em

relação ao solo, sobre a produtividade,
são sobretudo indiretos, pela menor in-
cidência de certas pragas e doenças, e
manejo mais aprimorado da cultura.
Andriolo et al. (1997) mostraram que
as produções total de frutos do híbrido
Carmen, em substrato e solo, dentro de
estufa, foram semelhantes. Entretanto,
Gul e Sevgican (1992) observaram in-
cremento significativo de 45,3 e 28,8%
na produção total e no número de frutos
por planta, respectivamente, em toma-
teiro cultivado em substrato formado por
turfa + areia (1:1) em relação ao cultivo
no solo, dentro da estufa e sem desbaste
de frutos. Alan et al. (1994) também
verificaram diferenças significativas na
produção total de frutos de tomateiro em
substrato, em relação ao solo, sem des-
baste dos frutos, obtendo número de fru-
tos por planta superior no cultivo em
substrato.

Em condições de campo, a produti-
vidade e a qualidade do fruto, avaliadas
por qualquer característica, foram iguais
no sistema FITO C e na testemunha tra-
dicional indicando que os teores de K,
Ca e S na folha, únicas características
influenciadas diferentemente pelos dois
tratamentos (Tabela 3), não tiveram re-
flexo sobre a produtividade e a qualida-
de do fruto. Portanto, no campo não
houve vantagem de usar o sistema FITO
ou o sistema FITO pode substituir o cul-
tivo no solo, caso seja necessário.

O sistema FITO propiciou aumento
significativo de 18% na produção co-
mercial de frutos em relação ao FITO
C. Também, o tratamento testemunha
em ambiente protegido propiciou au-

Produção e qualidade do tomate produzido em substrato, no campo e em ambiente protegido

Na coluna, médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Newman Keuls a 5% de probabilidade.
2Tratamentos: 1=FITO; 2=FITO A; 3=FITO 1; 4=Testemunha no solo, em ambiente protegido; 5=FITO C; 6=Testemunha não tradicional
em solo, no campo; 7=Testemunha tradicional em solo, no campo.

Tabela 2. Peso da matéria seca das folhas por planta (PSF); produção de frutos médio (PM), comercial (PC), não-comercial (PNC), ponde-
rada (PP0) e comercial por dia após o transplante (PCD), nos tratamentos (TR). Viçosa, UFV.2003.

Tratamentos
PSF
(g)

PM
(t ha-1)

PC
(t ha-1)

PNC ()
PPO

(t ha-1)
PCD

(kg ha-1 dia-1)

1 124,AB 81,43 A 104,79 A 0,67 B 94,71 A 851,A

2 107,B 70,96 AB 96,82 AB 1,14 B 82,89 AB 787,AB

3 127,AB 82,99 A 103,76 A 0,17 B 92,25 A 843,A

4 140,A 82,42 A 103,46 A 0,84 B 93,65 A 841,A

5 115,AB 61,52 B 88,58 B 8,89 A 71,02 B 720,B

6 110,B 71,01 AB 94,47 B 9,30 A 81,85 AB 768,B

7 123,AB 66,18 AB 90,80 B 8,58 A 76,50 B 738,B

CV % 10,60 12,57 5,19 B 52,38 9,58 5,19
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mento significativo de 10% na produ-
ção comercial em relação à testemunha
não tradicional no campo (Tabela 2).
Os aumentos, significativo sobre a pro-
dutividade comercial (Tabela 2) e não
significativo sobre a produtividade to-
tal (Tabela 1), foram devidos ao am-
biente protegido e/ou ao tutoramento
vertical que propiciaram controle da
quantidade de água da chuva, menor
oscilação da temperatura e menor in-
cidência de Phythophytora infestans
nas plantas, resultando em menor pro-
dução de frutos não comerciais (Tabe-
la 2). Martins (1991) e Rebelo et al.
(1994) verificaram maior produção de
frutos comerciáveis de tomate e menor
incidência de infecções nos frutos em
cultivo protegido que em cultivo fora
da estufa. Reis et al. (1991), estudan-
do a influência de parâmetros agro-
metereológicos sobre a produção de
nove genótipos de tomate plantados
dentro e fora de estufa plástica, tam-
bém verificaram que as maiores pro-
duções comerciais foram obtidas no
cultivo protegido.

Os incrementos nas produtividades
total comercial, de frutos no ambiente
protegido em relação ao campo foram
2,7% (Tabela 1) e 12,0% (Tabela 2), res-
pectivamente. Esses aumentos podem
ser considerados pequenos. Isso foi de-
vido, em parte, ao desbaste dos frutos,
ao término da cultura nos dois ambien-
tes na mesma data e pela ausência de
condição extrema desfavorável à produ-
ção no campo, como excesso de chuva,
queda brusca de temperatura, alta
infestação de doenças, dentre outros.

Os valores do peso médio dos fru-
tos comerciais, nas classes grande, mé-
dio e pequeno não foram influenciados
pelos tratamentos e atingiram 215, 143
e 90 g, respectivamente. Em todos os
tratamentos predominou a produção de
frutos médios, 79% da produção comer-
cial, devido, talvez, à característica ge-
nética da cultivar.

O efeito dos tratamentos sobre a pro-
dução ponderada foi igual ao obtido para
a produção comercial. O sistema FITO
apresentou a maior (94,71 t ha-1) e o
FITO C a menor (71,02 t ha-1) produção
ponderada que é sinônimo de produção
com base nos frutos da classe grande. A
produção ponderada, ao transformar as
classes grande, médio e pequeno em uni-
camente grande, possibilita melhor ava-
liação dos resultados de produção, visto
que fornece indicação do seu possível
valor econômico. Camargos et al. (2000)
encontraram produção ponderada de
86,73 t ha-1, com o híbrido Carmen, con-
duzido no solo, dentro de estufa, valor
próximo aos verificados nos sistemas
dentro da estufa no presente trabalho.

O efeito dos tratamentos sobre as
produções total (PT) e comercial (PC)
por dia (D) após o transplante foi igual
ao obtido para as produções total e co-
mercial, sendo que o sistema FITO pro-
piciou a maior (851 kg ha-1 dia-1) e o
FITO C a menor (720 kg ha-1 dia-1) PCD.
Esses valores correspondem a 732 e 619
kg ha-1 dia-1 após o semeio. Expressar a
produtividade de tomate por área e por
tempo de produção da cultura possibili-
ta comparação mais adequada dos re-
sultados de pesquisa, pois, tem-se no-
ção de eficiência, não apenas por uni-

dade de área, mas também por unidade
de área e tempo (Fontes, 1997). A maior
PCD obtida no presente experimento
(851 kg ha-1 dia-1) ficou abaixo de valo-
res encontrados na literatura como 982
kg ha-1 dia-1 (Loures, 1997), 1.180 kg ha-1

dia-1 (Fontes et al., 1997) e de 1.202 kg
ha-1 dia-1 (Papadopoulos e Hao (1997)
obtida em estufa coberta com dupla ca-
mada de polietileno, controle de umida-
de e ventilação, enriquecimento de CO

2
,

lã-de-rocha no substrato e fertirrigação.
De modo inverso, a maior PCD no pre-
sente experimento ficou acima de 682 kg
ha-1 dia-1 verificada por Camargos (1998)
e de 700 kg ha-1 dia-1, verificada por
Vooren et al. (1986) em cultivo em estu-
fa, no solo. Valor de 762 kg ha-1 dia-1 após
o semeio pode ser estimado no trabalho
de Rattin et al. (2003), também em condi-
ção de estufa. Maior PCD, 1.153 kg ha-1

dia-1, como ocorreu em experimento an-
terior (Loures, 2001) poderia ser obti-
da em período mais favorável do ano,
cultivo mais prolongado, levando a plan-
ta a produzir mais cachos e maior den-
sidade de plantas.

Os tratamentos não interferiram na
qualidade dos frutos, representada pelo
pH, acidez titulável, sólidos solúveis
totais e vitamina C (Tabela 1). Os valo-
res de pH estão abaixo do limite de 4,50
estabelecido para separar frutos ácidos
de não ácidos (Gould, 1974) e próximos
da faixa de 4,0 e 4,5 citada como nor-
mal para tomate (Jones, 1998). O resul-
tado concorda com o de Gul e Sevgican
(1992) que não encontraram diferenças
significativas no valor de pH do tomate
produzido em casa de vegetação, em
diferentes substratos e no solo, tendo o
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Na coluna, médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Newman Keuls a 5% de probabilidade.
2Tratamentos: 1=FITO; 2=FITO A; 3=FITO 1; 4=Testemunha no solo, em ambiente protegido; 5=FITO C; 6=Testemunha não tradicional
em solo, no campo; 7=Testemunha tradicional em solo, no campo.

Tabela 3. Teores de P, K, Ca, Mg, S, Fe e Cu na matéria seca da folha oposta ao terceiro cacho do tomateiro, nos tratamentos (TR). Viçosa,
UFV. 2003.

Tratamentos
P

(dag kg-1)
K

(dag kg-1)
Ca

(dag kg-1)
Mg

(dag kg-1)
S

(dag kg-1)
Fe

(mg kg-1)
Cu

(mg kg-1)

1 0,42 C 4,87 A 3,36 A 0,92 A 1,04 BCD 209,A 795,AB

2 0,31 D 4,77 AB 3,16 A 0,84 A 0,98 CD 183,AB 798,AB

3 0,44 C 4,71 AB 3,11 A 0,89 A 1,20 AB 175,AB 758,AB

4 0,54 B 4,96 A 3,28 A 0,83 A 1,16 ABC 136,B 815,A

5 0,70 A 4,18 B 1,75 B 0,72 B 0,87 D 151,AB 559,B

6 0,74 A 4,31 AB 3,04 A 0,69 B 1,33 A 123,B 582,B

7 0,77 A 4,93 A 2,79 A 0,65 B 1,23 AB 134,AB 578,AB

CV % 9,69 6,60 10,53 6,36 3,07 21,0 15,6
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pH variado de 4,03 a 4,11. Camargos
(1998) encontrou valor médio de pH
igual a 4,38 em fruto do híbrido Car-
men, cultivado no solo, em estufa. Alan
et al. (1994) verificaram valores de pH
pouco mais elevado, 4,50, em tomate
cultivado em saco plástico.

Os valores médios da acidez titulável,
representada pela concentração de ácido
cítrico (Tabela 1), estão acima de 0,32%,
valor considerado mínimo para tomate
de alta qualidade (Kader et al., 1978). A
acidez do fruto foi semelhante à obser-
vada por Gul e Sevgican (1992), Abak e
Celikel (1994) e Lacatus et al. (1995) que
também não encontraram diferenças sig-
nificativas para acidez titulável em toma-
te produzido em diversos substratos e no
solo. Por outro lado, Alan et al. (1994)
encontraram diferenças significativas nos
teores de ácido cítrico de tomate produ-
zido em diferentes substratos, incluindo
o solo. Os teores de ácidos e açúcares são
os principais fatores que influenciam o
sabor do tomate (Stevens et al., 1979)
sendo que há preferência por frutos com
taxa balanceada de ambos Hobson e
Bedford (1988).

Os resultados para o teor de sólidos
solúveis concordam com diversos auto-
res que também não verificaram diferen-
ça significativa para tal característica em
tomate produzido em diversos substratos
e no solo (Gul e Sevgican, 1992; Abak e
Celikel, 1994; Alan et al., 1994). Varia-
ção no valores de sólidos solúveis entre
4,43 e 5,19% é comum (Fontes et al.,
2000; Sampaio e Fontes, 2000).

Os valores de vitamina C na maté-
ria fresca dos frutos não foram afetados
pelos tratamentos (Tabela 1) e estão
abaixo da faixa de 100 a 1200 mg kg-1,
considerada normal para tomate devi-
do, talvez, a exposição da polpa ao ar,
durante a operação de extração.

Portanto, os tratamentos FITO pro-
postos propiciaram a obtenção de toma-
te com a mesma qualidade daqueles pro-
duzidos pelo método tradicional de cul-
tivo do tomateiro, em estufa e no campo.
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Uma vez que resíduos orgânicos e
inorgânicos decorrentes de ativida-

des industriais, contituem-se em
poluentes ambientais, é de interesse a sua
utilização no cultivo de plantas. É práti-
ca comum utilizá-los na composição de
substratos comerciais, podendo ser con-
siderado um meio efetivo para reciclar
materiais. No entanto, a utilização des-
tes resíduos deve estar embasada em co-
nhecimento técnico-científico para evi-
tar danos ao ambiente e principalmente
às plantas (Vance e Pierzynski, 2001).

No caso dos resíduos industriais, a
existência de elementos químicos me-
tálicos, nutrientes ou não, é preocupante
devido à possibilidade de movimenta-
ção destes elementos e à contaminação
das águas subterrâneas (Yaron et al.,
1996) e dos alimentos (Podlesàková et
al., 2001). Por isto, Backes e Kämpf
(1991) recomendam a utilização de re-

LOPES, L.F.; COSTA, C.S.; D'OLIVEIRA, P.S.; GIL, L.G. Utilização agrícola de lodo industrial como fonte de zinco na cultura do crisântemo. Horticultura
Brasileira, Brasília, v.22, n.3, p.620-623, jul-set 2004.
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síduos que possam conter metais pesados
ou agentes infecciosos na produção de
plantas ornamentais, diminuindo a possi-
bilidade de intoxicação de homens e ani-
mais (Stringheta et al., 1996). Neste caso,
existe ainda a necessidade do controle efe-
tivo das concentrações destes elementos,
para não haver perigo de contaminação
humana ao manipular ou transportar o
produto (Ansorena Miner, 1994).

Dentre as principais características
dos substratos úteis para a produção de
plantas estão os valores de condutividade
elétrica (CE) e pH, além da concentra-
ção de macro e micronutrientes (Shillo
et al. 2002). Assim, a simples presença
de elementos essenciais às plantas no
lodo industrial, como é o caso do Cálcio
(Ca), Ferro (Fe) e Zinco (Zn), podem,
dependendo da sua concentração, causar
toxicidade às plantas (Ansorena Miner,
1994; Kabata-Pendias e Pendias,1992).

O lodo industrial produzido pela
neutralização, com cal hidratada, do re-
síduo líquido ácido da galvanoplastia,
aparentemente, nunca foi utilizado como
fonte de nutrientes para o cultivo de flo-
res. No Brasil, este lodo industrial tem
sido colocado em aterros sanitários ou
lixões e no melhor dos casos, em aterros
industriais onde se acumulam sem nenhu-
ma utilidade e elevados custos para as
empresas. Ainda, no caso das deposições
mal controladas, como lixões, este lodo
oferece perigo ao meio ambiente e aos
seres vivos que circulam nestes lugares.
Além de elevada concentração de Zn e
Fe, existem outros elementos químicos,
que na dosagem apropriada, podem ser
utilizados como fonte de nutrientes para
os vegetais.

Em solos ácidos, no cultivo da alfa-
ce, este lodo alcalino apresentou carac-
terísticas de corretivo do solo. No en-

RESUMO
A utilização de lodo industrial inorgânico em substratos comer-

ciais ou como fonte de nutrientes, é prática bem recente. O lodo
produzido pela indústria de galvanoplastia-zincagem apresenta ele-
vados teores de nutrientes como Zn, Fe, e Ca que, dependendo das
doses utilizadas em solos e substratos, podem causar toxidez às plan-
tas. No presente experimento foi utilizado um substrato comercial
onde foram adicionadas doses crescentes do lodo industrial de
galvanoplastia-zincagem para o cultivo de crisântemo, variedade
Rage, em cultivo protegido. As doses do lodo industrial utilizadas
foram de 0,0; 0,38; 0,75; 1,50; 3,0; 6,0; 9,0 e 12,0 g L-1 de substrato.
Após 12 semanas de cultivo foram avaliadas as seguintes variáveis:
pH e condutividade elétrica do substrato, teor de Zn na parte aérea
da planta e no substrato, altura da planta (ALT), massa seca da parte
aérea (MSPA), massa seca das inflorescências (MSF) e massa seca
do sistema radicular (MSR). A adição do lodo industrial no substrato,
na dose de 0,38 g L-1, promoveu um pequeno incremento de ALT,
MSPA e MSR. Este comportamento indica que o lodo industrial pode
fornecer nutrientes à cultura. Nas doses superiores a 3 g L-1 ocorreu
acentuada queda da produção devido ao desbalanço nutricional as-
sociado à fitotoxidez de Zn e elevada condutividade elétrica do
substrato.

Palavras-chave: Dendranthema grandiflora, elementos traços,
fitodisponibilidade, química de solos, toxicidade, galvanoplastia.

ABSTRACT
Agricultural use of industrial sludge as a source of Zn for

chrysanthemum cultivation

The use of inorganic industrial sludge as a source of nutrients in
growing media is a recent practice. The sludge produced by the zinc-
galvanic industry has a high concentration of plant nutrients such as
Zn, Fe and Ca that, depending on the doses used in soils and growing
media, could be toxic to the plants. In the present experiment a
commercial organic substrate was used by adding increasing doses
of an industrial sludge produced by a zinc-galvanic industry. Doses
of industrial sludge (0.0; 0.38; 0.75; 1.50; 3.0; 6.0; 9.0 and 12.0 g L-
1 of the growing media) were applied to the chrysanthemum cv.
Rage, cultivated in a greenhouse. After 12 weeks of cultivation, the
following variables were measured: pH and electric condutivity of
the substrate, Zn content of the shoot tissue and substrate, height
(HGT), dry mass of the shoots (SDM), flowers (FDM) and roots
(RDM). The addition of 0.38 g L-1 of industrial sludge caused a
small increase in HGT, SDM, FDM and RDM. The industrial sludge
can supply nutrients to the crop. In doses higher than 3 g L-1 occurred
accentuated decreasing of shoot production occurred due to an
unbalanced nutrition associated with Zn toxicity symptoms and high
electric conductivity.

Keywords: Dendranthema grandiflora, trace elements,
phytoavailability, soil chemistry, toxicity, galvanoplasty.

(Recebido para publicação em 1 de julho de 2003 e aceito em 1 de junho de 2004)
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tanto, sua elevada condutividade elétri-
ca e elevadas concentrações de Fe e Zn
determinaram a morte da cultura, por
toxidez de Zn e elevada condutividade
elétrica, em doses superiores a 1% da
massa de solo utilizado (Costa, 2001).

A produção de plantas ornamentais
é uma atividade promissora na agricul-
tura moderna. O crisântemo
(Dendranthema grandiflora) é uma das
principais plantas ornamentais produzi-
das no Brasil. Esta cultura é exigente em
nutrientes, especialmente durante a pri-
meira metade do seu ciclo e é conside-
rada por Badino et al. (1999), planta tes-
te assimiladora de Pb e Zn. O objetivo
do presente trabalho foi avaliar a utili-
zação de doses crescentes de lodo in-
dustrial de uma indústria de
galvanoplastia-zincagem, como fonte de
zinco para a cultura do crisântemo.

MATERIAL E MÉTODOS

Obteve-se o lodo industrial produ-
zido no processo de neutralização, com
cal hidratada, do resíduo líquido ácido,
do setor de zincagem de uma indústria
de galvanização localizada na região
metropolitana de Maringá-PR. O lodo
industrial produzido no processo de
neutralização foi drenado, seco e penei-
rado a 2 mm. A análise química dos teo-
res totais do lodo sólido, após dissolu-
ção total ácida, apresentou elevada con-
centração de Fe (20,5 g kg-1), Zn (8,6 g
kg-1) e Ca (10,9 g kg-1), além do Pb (210
mg kg-1).

A análise mineralógica do lodo in-
dustrial seco por difração de raios-X
(dados não apresentados), pelo método
do pó (Whitting, 1965), mostrou que a
principal forma sólida de Zn presente
no lodo industrial é o mineral
Simonkolleita (Zn5(OH)8Cl2·(H2O),
que apresenta alto grau de substituição
isomórfica do Zn pelo Fe, devido às ele-
vadas concentrações de Fe no resíduo
líquido ácido original. Além deste mi-
neral, podem ser detectadas concentra-
ções inferiores a 5% dos óxidos de fer-
ro goethita (α-FeOOH) e lepidocrocita
(β-FeOOH).

O experimento foi conduzido em
casa de vegetação, onde se cultivou a
cv. Rage de crisântemo (Dendranthema
grandiflora, Tzevelev) em vasos de 1 L

de volume, com 5 plantas por vaso. Em
cada vaso foi adicionado o substrato
orgânico comercial Terra do Paraíso,
previamente adubado com doses cres-
centes do lodo industrial (0,00; 0,38;
0,75; 1,50; 3,00; 6,00; 9,00 e 12,00 g L-1).
O substrato comercial é composto, ba-
sicamente, de casca de Pinus
compostada, vermiculita expandida e
turfa processada.

No plantio foram utilizadas mudas
de crisântemos enraizadas, que tiveram
suplementação de luz diária de 4 horas
durante 3 semanas (Ball, 1991) e
suplementação nutricional com N, P e
K, por meio de regas diárias com solu-
ções nutritivas com 300 mg L-1 de N e
K e 100 mg L-1 de P (Gruszynski, 2001).
No preparo do substrato, foi adicionado
1 g de superfosfato simples por litro de
substrato para melhor desenvolvimento
inicial das mudas (Gruszynski, 2001).
O desponte, corte do terço superior das
plantas, foi realizado durante a primei-
ra semana do plantio e 3 dias após foi
aplicado o regulador químico de cresci-
mento "B-nine" (daminozide), na dose
única de 2,5 g L-1. A retirada dos botões
florais principais foi  realizada na nona
semana após o plantio, seguindo os tra-
tos culturais (Gruszynski, 2001).

O corte e as avaliações do experi-
mento ocorreram na décima segunda
semana após o plantio, época em que a
maioria das inflorescências encontrava-
se aberta. Procedeu-se à colheita ava-

liando-se: porte (ALT), massa seca da
parte aérea total (MSPA), das raízes
(MSR), e área foliar (AF).

A parte aérea do crisântemo, após
seca em estufa, foi moída em moinho de
facas de 1,0 mm, digerida por via úmida,
utilizando solução nitroperclórica 1:6
(Miyazawa et al., 1999) e determinado,
no extrato, o teor de zinco.

O substrato foi caracterizado quan-
to ao pH (água) e condutividade elétri-
ca (CE), antes e após o cultivo. Além
disso, após a colheita do ensaio, no
substrato, também foi determinado o
teor de zinco após extração com solu-
ção Mehlich 1 (H

2
SO

4 
0,025N + HCl

0,05N) e leitura em espectrofotômetro
de absorção atômica (Silva et al., 1999).
O delineamento experimental utilizado
foi de blocos inteiramente casualizados,
com 8 tratamentos e 5 repetições. A aná-
lise dos dados de regressão foi efetuada
através das rotinas ProcReg do progra-
ma estatístico SAS (Statistical Analysis
System, 1999).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os coeficientes de correlação de
Pearson (R2) entre as variáveis analisa-
das e as doses de lodo industrial utiliza-
das foram todos estatisticamente signi-
ficativos ao nível de 1%, pelo teste T.

As análises dos dados mostraram um
pequeno incremento nos valores de pH
do substrato (Figura 1), que inicialmente

Utilização agrícola de lodo industrial como fonte de zinco na cultura do crisântemo

Figura 1. Valores de pH (A) e CE (B) anterior e posterior ao cultivo do crisântemo, em
resposta à aplicação do lodo industrial da galvanoplastia-zincagem ao substrato comercial.
*Valores de R2 são significativos ao nível de 1% pelo teste T. Maringá, UEM, 2003.
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acusa um ganho considerável, tendendo
à estabilização nas doses mais elevadas.
Os valores de pH em água (anterior e
posterior ao cultivo), diferem nas meno-
res doses, onde o pH posterior ao cultivo
apresenta-se cerca de 0,8 pontos menor
em relação ao pH anterior ao cultivo. Este
fato resultou na maior produção do cri-
sântemo nas doses menores.

Os valores de CE, com as doses cres-
centes de lodo industrial, determinaram
um forte incremento nos valores de CE
alcançando níveis próximos de 20 dS m-1,

antes do cultivo, e decréscimo destes
níveis para valores inferiores a 5 dS m-1,
após o cultivo (Figura 1). O declínio nos
valores de CE é resultado da lixiviação
provocada pelas regas diárias e pelo
consumo dos sais pelas plantas (Barbo-
sa et al., 1999; Gruszynski, 2001), sen-
do que as maiores variações ocorreram
nas doses mais elevadas. Estas variações
demonstram que, embora inicialmente
os valores de CE possam ter sido
limitantes ao desenvolvimento do cri-
sântemo, com as regas diárias, os valo-

res devem ter caído a níveis adequados,
não se diferenciando, no final do expe-
rimento, entre os tratamentos.

Os resultados da avaliação dos
parâmetros vegetais mostraram que hou-
ve um incremento na produção de cri-
sântemo comparando-se a testemunha
e o tratamento na dose de 0,38 g L-1, in-
dicando que o lodo industrial liberou
nutrientes para a cultura. No entanto, um
forte efeito depressivo na produção de
crisântemo foi observado nas doses
maiores que 0,38 g L-1, sendo que nas
doses maiores que 3 g L-1 as plantas não
completaram seu ciclo de vida.

De outra forma, a dose do lodo in-
dustrial requerida para a elevação do pH,
próximo de 7,0 é muito superior às ne-
cessidades do crisântemo quanto à
suplementação de Zn (Costa, et al.,
2001), que segundo Gruszynski (2001)
é de 20 a 250 mg L-1 e também aos ní-
veis máximos do metal para solos e
meios de cultivo, que segundo Ansorena
Miner (1994) é de 1500 mg L-1. O lodo
industrial contém teores na ordem de 20
g kg-1 de Zn, portanto, neste caso, as
doses de resíduos industriais, quando
aplicados na agricultura, devem ser li-
mitadas quanto aos teores de metais pre-
sentes no lodo evitando a contaminação
do solo e água (Yaron et al.,1996).

Nos tratamentos onde a CE inicial
estava acima de 10,0 dS.m-1 o desenvol-
vimento vegetativo foi baixo. Esta situa-
ção foi agravada decorrente de doses
excessivas superiores a 3,0 g L-1, onde
a CE inicial encontrava-se acima de
15 dS m-1. Nestes casos, o ciclo vegetativo
da espécie não foi concluído. Entretanto,
bons resultados foram obtidos nos trata-
mentos com doses inferiores a 1,5 g L-1 e
valores de CE próximas a 5,0 dS m-1.
Ansorena Miner (1994) e Shillo et al.
(2002) demonstram que existe grande
variabilidade nos diferentes níveis de
tolerância e resistência à salinidade, en-
tre as diversas espécies de plantas orna-
mentais. Os níveis iniciais demasiada-
mente altos (acima de 5,0 dS m-1) de
condutividade elétrica, prejudicaram o
desenvolvimento de plantas (Shillo et
al., 2002). Porém, este efeito depressivo
pode estar associado à toxidez de Zn
(Costa et al., 2001). Os altos valores de
CE e toxicidade por Zn promovem um
baixo desenvolvimento vegetativo da

L. F. Lopes et al.

Figura 2. Valores de altura (cm) e massa seca da parte aérea (MSPA) do crisântemo, em
resposta a aplicação do lodo industrial da galvanoplastia-zincagem ao substrato comercial,
após 12 semanas de cultivo. *Valores de R2 são significativos ao nível de 1% pelo teste T.
Maringá, UEM, 2003.

Figura 3. Valores de massa seca de inflorescências (MSF) e massa seca de raízes (MSR) em
resposta a aplicação do lodo industrial da galvanoplastia-zincagem ao substrato comercial,
após 12 semanas de cultivo. *Valores de R2 são significativos ao nível de 1% pelo teste T.
Maringá, UEM, 2003.
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planta, inclusive do sistema radicular, e
ocorrências de cloroses generalizadas
(Marschner, 1995). Estes sintomas fo-
ram observados nos tratamentos com
doses acima de 3,0 g L-1 e nas curvas de
regressão dos parâmetros vegetativos
ALT e MSPA (Figura 2) e MSR e MSF
(Figura 3).

Por outro lado foi observado o acrés-
cimo no número de inflorescências (NF)
(dados não apresentados), mesmo ha-
vendo decréscimo da MSF (Figura 3).
Isto é, as doses crescentes do lodo sóli-
do determinaram o desequilíbrio
nutricional causado pelos níveis tóxicos
de Zn, acréscimo de salinidade e do pH
do meio de cultivo que resultaram na
maior produção de flores. Resultados
semelhantes foram obtidos por Shillo et
al. (2002) e Stringheta et al. (1996), sen-
do que este último trabalhou com cri-
sântemo. Estes autores observaram que
além do maior número de
inflorescências, as doses maiores do
substrato contendo composto de lixo e
cascas de arroz carbonizada determina-
ram atraso no florescimento do crisân-
temo (Stringheta et al.,1996).

A análise das relações entre o teor de
Zn presente na parte aérea em função do
teor de Zn no substrato após a colheita
do crisântemo mostrou que a cultura
apresentou concentrações crescentes (y
= 0,6887x + 127,04, R2 = 0,7682*) do
elemento até a concentração de 2000 mg
Zn kg-1 de substrato, que foram observa-
das nas doses inferiores a 3,0 g L-1 de
lodo industrial. Acima destas doses o
desenvolvimento vegetativo foi interrom-
pido e houve a morte das plantas. Os al-
tos valores de concentração de Zn obser-
vados no tecido vegetal do crisântemo
confirmam os dados da literatura (Badino
et al., 1999; Gruszynski, 2001), de que
esta planta possui elevada capacidade de
absorção de zinco. Portanto, ela pode ser
cultivada em substratos que apresentem
concentrações deste elemento que se-
riam prejudiciais a outras culturas mais
sensíveis.

Utilização agrícola de lodo industrial como fonte de zinco na cultura do crisântemo

Os resultados obtidos permitem con-
cluir que embora o lodo industrial seja
bastante alcalino, seu uso como condi-
cionador para adequar valores de pH do
substrato é limitado devido à necessi-
dade de respeitar os limites impostos
pela CE e teores de metais que podem
causar toxicidade às plantas. No entan-
to, o uso do lodo sólido, quando em do-
ses reduzidas (<0,38 g L-1 de substrato),
mostrou-se eficaz como fonte
nutricional, principalmente de Zn, sen-
do que em doses elevadas, acima de 3,0
g L-1, provoca toxidez, interrompendo o
ciclo da cultura. Além disso, existe a
possibilidade do ajuste das doses de lodo
sólido aplicadas, com a finalidade de
induzir acréscimo no número de
inflorescências e retardamento do
florescimento, útil a produtores que
queiram adequar seus produtos às exi-
gências do mercado.
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Programas de melhoramento de ce-
bola devem basear-se em caracteres

correlacionados com a produção, que
apresentem alta herdabilidade (Candeia
et al., 1986), e com resistência às pra-
gas e doenças (Brewster, 1994). Entre
as pragas dessa cultura, o Thrips tabaci
é considerada a principal, podendo cau-
sar prejuízos consideráveis (Boiça
Junior e Domingues, 1987; Sato, 1989).
Apesar da importância desta praga, os
caracteres correlacionados com a sua
resistência ainda não foram bem escla-
recidos.

A resistência de cebola ao tripes pode
ser determinada por características da
arquitetura da planta que mantêm baixa
a infestação do inseto e por característi-
cas fisiológicas que permitem à planta

LOGES, V.; LEMOS, M.A.; RESENDE, L.V.; MENEZES, D.; CANDEIA, J.A.; SANTOS, V.F. Correlações entre caracteres agronômicos associados à
resistência a tripes em cebola. Horticultura Brasileira, Brasília, v.22, n.3, p.624-627, jul-set 2004.
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suportar os danos (Jones et al., 1935;
Sato, 1989). Correlações negativas foram
observadas entre a infestação de T. tabaci
e caracteres como comprimento, peso,
área total e número de folhas (Cartwright
et al., 1995) e caracteres de produção
como porcentagem de plantas sobrevi-
ventes, bulbos comerciais, produtivida-
de e peso médio dos bulbos (Boiça Junior
e Domingues, 1987).

A cultivar ValeOuro IPA-11 apresen-
ta folhagem com mediana resistência
aos danos por tripes, porém, o tipo e
causas da resistência a esta praga não
foram bem avaliados (Candeia et al.,
1998). Este trabalho objetivou estimar
as correlações genotípicas, fenotípicas
e ambientais entre onze caracteres agro-
nômicos em progênies de meio-irmãos

de cebola, cultivar ValeOuro IPA-11, a
fim de auxiliar no melhoramento quan-
to à produção e resistência a T. tabaci.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em
Juazeiro, na região do Submédio São
Francisco, em blocos ao acaso, com três
repetições, de julho a dezembro de 1998.
Foram avaliadas 62 progênies de meio-
irmãos de cebola da cultivar ValeOuro
IPA-11, obtidas a partir da colheita de
sementes de plantas individuais, toma-
das ao acaso, em um campo de produ-
ção de sementes na EE do IPA em Serra
Talhada (PE). Esta cultivar desenvolvi-
da pelo IPA (Candeia et al., 1997), oriun-
da do cruzamento entre a cv. Roxa IPA-

RESUMO
Foram determinadas as correlações genotípicas, fenotípicas e

ambientais entre caracteres agronômicos e resistência a Thrips tabaci
em 62 progênies de meio-irmãos da cultivar ValeOuro IPA-11 de
cebola. O experimento foi conduzido em campo, em Juazeiro (BA),
com avaliações aos 48; 69 e 93 dias após o transplantio (DAT). A
produção de bulbos comerciais (PBC) apresentou correlações
genotípicas com comprimento de folhas (CF) (0,63**); número to-
tal de folhas (NTF) (0,74**); número de folhas danificadas (NFD)
(0,74**); peso médio de bulbos comerciais (PMBC) (0,54**); por-
centagem de bulbos comerciais (%BC) (0,61**); e porcentagem de
bulbos não comerciais (%BNC) (-0,63**). Foram observadas corre-
lações genotípicas do número de ninfas de T. tabaci entre as duas
folhas centrais completamente desenvolvidas (NINFA), aos 69 DAT
com ângulo entre as folhas centrais (ANG) (-0,76**); NTF (0,46**);
%BC (-0,35**); e porcentagem de plantas improdutivas (%I)
(0,39**). Estas correlações indicam que menos ninfas ocorre em
plantas com menor NTF e maior ANG. Por sua vez, plantas com
menor NTF apresentam maior ANG (-0,92**). Porém, ressalta-se
que o NTF correlacionou-se positivamente com PBC, PMBC
(0,45**) e %BC (0,43**). As correlações genotípicas positivas de
NFD com PBC, PMBC (0,40**) e %BC (0,51**), sugerem que esta
população apresenta resistência por tolerância.

Palavras-chave: Allium cepa, Thrips tabaci, melhoramento, resis-
tência de plantas a insetos, arquitetura da planta, produção.

ABSTRACT
Correlation of agronomic characters associated to thrips

resistance in onion

Genotypic, phenotypic and environmental correlation between
agronomic characteristics and Thrips tabaci resistance were determined
in 62 half-sibs progenies of onion ValeOuro IPA-11 cultivar. The
experiment was conducted under field conditions in Juazeiro, Bahia
State, Brazil, with evaluations at 48; 69 and 93 days after transplant
(DAT). Commercial bulb yield (PBC) presented genotypic correlation
with leaf length (CF) (0,63**); leaf number (NTF) (0,74**); damaged
leaf number (NFD) (0,74**); commercial bulb average weight (PMBC)
(0,54**); commercial bulb yield (%BC) (0,61**); and non-commercial
bulb yield (%BNC) (-0,63**). Genotypic correlations were observed
in the number of ninfas of T. tabaci between two fully developed central
leaves (NINFA), at 69 DAT and central leaf angle (ANG) (-0,76**);
NTF (0,46**); %BC (-0,35**); and yield of unproductive plants (%I)
(0,39**). These correlations indicate that lower NINFA numbers occur
in plants with lower NTF and higher ANG. Lower NTF plants, on the
other hand, have higher ANG (-0,92**). Never thelessNTF correlated
positively with PBC, PMBC (0,45**) and %BC (0,43**). Positive
genotypic correlations between NFD and PBC, PMBC (0,40**) and
%BC (0,51**), imply that this population presents resistance through
tolerance.

Keywords: Allium cepa, Thrips tabaci, breeding, insect plant
resistance, plant architecture, yield.

(Recebido para publicação em 16 de julho de 2003 e aceito em 29 de abril de 2004)
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3 e Belém IPA-9, foi melhorada para a
região semi-árida do Nordeste, após oito
ciclos de seleção massal. Apresenta fo-
lhas vigorosas, moderadamente eretas,
de coloração verde escuro, muito
cerosas e com alta produtividade.

O transplantio foi realizado 37 dias
após a semeadura, no espaçamento de
0,20 x 0,15 m e 1 m entre sulcos de irri-
gação, sem a seleção para tamanho de
plantas. Os demais tratos culturais fo-
ram os adotados na região, porém sem
o uso de agrotóxicos após o transplantio.
Foram realizadas três avaliações: aos 48
dias após o transplantio (DAT), aos 69
DAT e na colheita aos 93 DAT.

Aos 48 e 69 DAT, cinco plantas for-
ma coletadas ao acaso em parcelas com
2,50 m de comprimento, para avaliação
dos caracteres de folhas: 1) comprimen-
to de folhas (CF) da bainha até o ápice
da maior folha; 2) ângulo entre as duas
folhas centrais completamente desen-
volvidas (ANG), tomado com o auxílio
de um transferidor a partir do eixo cen-
tral da planta; 3) número total de folhas
(NTF); 4) número de folhas danificadas
por tripes (NFD); 5) número de ninfas
nas duas folhas centrais completamen-
te desenvolvidas (NINFA), segundo
metodologia de Loges et al. (2000).

Aos 93 DAT, quando 50% das plan-
tas apresentaram tombamento da folha-
gem, todas as plantas da parcela (8,5 m
de comprimento) foram acondicionadas
em sacos telados e levadas para local
sombreado e bem arejado. Após dois dias

de cura foram eliminadas as raízes e fo-
lhas para avaliação dos caracteres asso-
ciados à produção:1) produção de bul-
bos não comerciais (PBNC) em kg/par-
cela (bulbos com diâmetro inferior a 40
mm); 2) produção de bulbos comerciais
(PBC) em kg/parcela (bulbos com diâ-
metro maior ou igual a 40 mm); 3) peso
médio de bulbos comerciais (PMBC) em
kg (peso total de bulbos comerciais divi-
dido pelo número de bulbos comerciais);
4) porcentagem de plantas improdutivas
(%I) (plantas sem bulbificação em rela-
ção ao número de plantas sobreviventes);
5) porcentagem de bulbos não comerciais
(%BNC) (bulbos não comerciais em rela-
ção ao número de plantas sobreviventes);
6) porcentagem de bulbos comerciais
(%BC) (bulbos comerciais em relação ao
número de plantas sobreviventes).

As análises estatísticas, foram
efetuadas segundo o modelo matemáti-
co de Vencovsky e Barriga (1992), utili-
zando o programa GENES (Cruz, 1997)
para o cálculo das covariâncias e os coe-
ficientes de correlação genética,
fenotípica e ambiental entre os cinco
caracteres de folha avaliados aos 48 e 69
DAT, entre os seis caracteres associados
à produção e entre todos eles. O nível de
significância foi calculado pelo Teste t.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As correlações genotípicas foram
superiores às fenotípicas, apresentaram
o mesmo sinal e foram superiores às

correlações ambientais em 60% das cor-
relações. Estes valores indicam que as
causas de variação genética e ambiental
afetaram os caracteres através de meca-
nismos fisiológicos semelhantes
(Falconer, 1981) e que há uma tendên-
cia de maior contribuição dos fatores
genéticos do que ambientais nas corre-
lações entre estes caracteres.

Amostras dos tripes enviadas para
identificação indicaram a ocorrência ape-
nas da espécie T. tabaci L. (Monteiro,
2001). Infestações maiores deste tripes
foram associadas às plantas com maior
número de folhas e que apresentam me-
nores ângulos entre as folhas centrais. Isto
pode ser observado nas correlações
genotípicas, fenotípicas e ambientais, nas
duas avaliações, as quais se mostraram
positivas para NINFA e NTF, negativas
para NINFA e ANG e para ANG e NTF
(Tabela 1). Resultados semelhantes fo-
ram observados com a cultivar de cebola
branca Nebuka (Coudriet et al., 1979) e
em plantas de alho (Bortoli et al., 1995),
com folhas de crescimento do tipo aber-
to e seção circular, que apresentaram
menor número de ninfas e menor dano.
A razão disto pode ser que plantas com
folhas achatadas e com ponto de cresci-
mento compacto por apresentarem me-
nor abertura entre as folhas, promovem
melhor abrigo para os tripes, protegen-
do-os contra inimigos naturais, ação dos
inseticidas e minimizando as condições
adversas do ambiente (Jones et al., 1935;
Sato, 1989). Já Kendall e Capinera (1987)
correlacionaram a produção de folhas

Correlações entre caracteres agronômicos associados à resistência a tripes em cebola

** = P<0,01 e ns = não significativo pelo Teste t.
1 CF – comprimento de folhas; ANG - ângulo entre as duas folhas centrais completamente desenvolvidas; NTF - número total de folhas;
NFD - número de folhas danificadas por tripes; NINFA - número de ninfas nas duas folhas centrais completamente desenvolvidas.

Tabela 1. Estimativas dos coeficientes de correlação genotípica (r
G
), correlação fenotípica (r

F
) e ambiental (r

a
) entre caracteres de folha,

avaliados aos 48 e 69 dias após o transplantio, em 62 progênies de meio-irmãos de cebola ValeOuro IPA-11. Juazeiro (BA), UFRPE, 1998.

Caracter Correlação
ANG¹ NTF NFD NINFA

48 69 48 69 48 69 48 69

CF rG 0,49** -0,57** 0,97** 0,19ns 0,09ns 0,31** 0,78** -0,08ns

rF -0,18ns -0,16ns 0,49** 0,42** 0,25** 0,45** 0,13ns 0,29**

ra -0,38** 0,16ns 0,41** 0,49** 0,09ns 0,50** 0,03ns 0,35**

ANG rG -0,30** -0,92** -0,81** -0,12ns -0,55** -0,76**

rF -0,23ns -0,37** -0,33** -0,37** -0,27** -0,39**

ra -0,22ns -0,13ns -0,23** 0,00ns -0,22ns -0,27**

NTF rG 0,38** 0,07ns 0,29** 0,46**

rF 0,32** 0,89** 0,31** 0,52**

ra 0,31** 0,82** 0,35** 0,55**

NFD rG 0,73** 0,09ns

rF 0,72** 0,44**

ra 0,71** 0,58**
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adicionais no estágio de pré-bulbo com
os maiores danos causados pelos tripes.

Entre caracteres associados à produ-
ção, PBC apresentou todas as correla-

ções positivas com PMBC e %BC e
negativas com %BNC (Tabela 2). Cor-
relações genotípicas e fenotípicas posi-
tivas e significativas entre PBC e %BC

em cultivares de cebola também foram
obtidas por Dowker et al. (1976), Buso
(1978), Candeia et al. (1986) e Carva-
lho (1996), e para PBC com PMBC por

V. Loges et al.

** = P<0,01 e ns = não significativo pelo teste t.
1 PBNC – prod. de bulbos não comerciais; PBC – prod. de bulbos comerciais; PMBC - peso médio de bulbos comerciais; %I - % plantas
improdutivas; %BNC - % bulbos não comerciais; %BC - % bulbos comerciais.

Tabela 2. Estimativas dos coeficientes de correlação genotípica (r
G
), correlação fenotípica (r

F
) e ambiental (r

a
) para caracteres associados à

produção em 62 progênies de meio-irmãos de cebola ValeOuro IPA-11. Juazeiro (BA), UFRPE, 1998.

Caracter Correlação PBC¹ PMBC % I % BNC %BC

PBNC rG -0,14 ns -0,81 ** 0,27 ** 0,80 ** -0,77 **

rF -0,44 ** -0,40 ** 0,36 ** 0,85 ** -0,81 **

ra -0,61** -0,24** 0,41** 0,87** -0,83**

PBC rG 0,54 ** -0,18 ns -0,63 ** 0,61 **

rF 0,50 ** -0,47 ** -0,72 ** 0,74 **

ra 0,50** -0,62** -0,77** 0,80**

PMBC rG -0,14 ns -0,73 ** 0,70 **

rF -0,15 ns -0,32 ** 0,31 **

ra -0,16ns -0,17ns 0,18ns

%I rG 0,38 ** -0,59 **

rF 0,49 ** -0,68 **

ra 0,53** -0,72**

%BNC rG -0,98 **

rF -0,97 **

ra -0,97**

Tabela 3. Estimativas dos coeficientes de correlação genotípica (r
G
) correlação fenotípica (r

F
) e ambiental (r

a
)  de caracteres de folha,

avaliados aos 48 e 69 dias após o transplantio, com caracteres associados à produção, em 62 progênies de meio-irmãos de cebola ValeOuro
IPA-11. Juazeiro (BA), UFRPE, 1998.

Caracter Correlação
CF¹ ANG NTF NFD NINFA

48 69 48 69 48 69 48 69 48 69

PBNC rG -0,50** -0,25** -0,49** 0,67** -0,52** -0,33** -0,70** -0,44** -0,81** -0,04ns

rF -0,37** -0,39** -0,09ns 0,14ns -0,21ns -0,22ns -0,12ns -0,35** -0,10ns -0,13ns

ra -0,36** -0,44** 0,01ns -0,10ns -0,01ns -0,17ns 0,11ns -0,35** 0,13ns -0,17ns

PBC rG - 0,63** -0,33** -0,38** 0,55** 0,74** 0,53** 0,74** 0,41** -0,02ns

rF 0,52** 0,47** -0,13ns -0,29** 0,35** 0,40** 0,17ns 0,49** 0,13ns 0,13ns

ra 0,40** 0,46** -0,08ns 0,14ns 0,22ns 0,23** 0,02ns 0,35** 0,03ns 0,19ns

PMBC rG -0,32** -0,69** 0,58** 0,34** -0,41** 0,45** 0,17ns 0,40** 0,47** -0,07ns

rF 0,13ns 0,17ns 0,04ns 0,07ns 0,05ns 0,24** 0,14ns 0,28** 0,21ns 0,15ns

ra 0,21** 0,32** -0,07ns -0,03ns 0,28** 0,17ns 0,12ns 0,24** 0,14ns 0,21ns

%I rG -0,22** 0,68** 0,22ns 0,00ns -0,59** 0,37** -0,46** 0,36** -0,35** 0,39**

rF -0,35** -0,21ns 0,12ns -0,07ns -0,35** -0,01ns -0,22ns -0,13ns -0,14ns 0,22ns

ra -0,40** -0,41** 0,10ns -0,10ns -0,21ns -0,18ns -0,13ns -0,36** -0,08ns -0,18ns

%BNC rG -0,88** -0,69** -0,17ns 0,39** -0,74** -0,57** -0,85** -0,65** -0,85** -0,04ns

rF -0,48** -0,49** 0,01ns 0,25** -0,33** -0,28** -0,15ns -0,40** -0,13ns -0,12ns

ra -0,41** -0,47** 0,06ns -0,16ns -0,09ns -0,16ns 0,11ns -0,29** 0,09ns -0,14ns

%BC rG -0,83** 0,51** 0,08ns -0,36** 0,79** 0,43** 0,77** 0,51** 0,71** -0,35**

rF 0,49** 0,47** -0,04ns -0,19ns 0,36** 0,24** 0,17ns 0,39** 0,13ns 0,05ns

ra 0,44** 0,48** -0,07ns 0,16ns 0,14ns 0,16ns -0,03ns 0,34** -0,04ns 0,17ns

** = P<0,01 e ns = não significativo pelo teste t.
1 CF – comprimento de folhas; ANG - ângulo entre as duas folhas centrais completamente desenvolvidas; NTF - número total de folhas;
NFD - número de  folhas danificadas por tripes; NINFA - número de ninfas nas duas folhas centrais completamente desenvolvidas; PBNC
- produção de bulbos não comerciais (kg/parcela); PBC - produção de bulbos comerciais (kg/parcela); PMBC - peso médio de bulbos
comerciais; % I - porcentagem de plantas improdutivas; %BNC - porcentagem de bulbos não comerciais; %BC - porcentagem de bulbos
comerciais.
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Carvalho (1996). Os caracteres PBNC,
%I e %BNC, correlacionaram-se de for-
ma positiva entre si e negativas com
PBC, PMBC e %BC. Resultados seme-
lhantes foram relatados por Buso (1978),
Candeia et al. (1986) e Carvalho (1996).

Aos 48 DAT (Tabela 3), o caracter
NINFA apresentou correlações
genotípicas com PBNC (–0,81**), %I (-
0,35**), %BNC (-0,85**), PBC (0,41**),
PMBC (0,47**) e %BC (0,71**). Estas
correlações são contrárias às afirmações
de que os tripes causam o aumento do
número e da produção de bulbos não co-
merciais e redução da qualidade e da pro-
dução de bulbos comerciais (Sato, 1989).
Também foram observadas correlações
genotípicas entre NFD e PBC (0,53**) e
%BC (0,77**), indicando que mesmo com
o aumento do número de folhas
danificadas, a produção e porcentagem de
bulbos comerciais não foram reduzidos,
como seria esperado. Este fato pode estar
relacionado à resistência por tolerância das
progênies de ValeOuro IPA-11 já que na
fase mais suscetível da cultura, quando as
plantas iniciam o processo de bulbificação
(Gonçalves, 1998), a população de tripes
não afetou a produção. Candeia et al.
(1998) observaram que esta cultivar apre-
sentou folhagem com alguma resistência
aos danos causados por tripes e que, se-
gundo Candeia et al. (1997) e Hamilton
et al. (1999), a cv. Roxa IPA-3, um dos
genitores da cv. ValeOuro IPA-11, apre-
sentou tolerância ao tripes. Já aos 69 DAT
o caracter NINFA correlacionou-se signi-
ficativamente apenas com %I (0,39**) e
%BC (–0,35**) indicando que o maior
número de ninfas na planta acarreta o au-
mento do número de plantas improduti-
vas e redução do número de bulbos co-
merciais.

Os pares de caracteres CF e PMBC,
em ambas as avaliações, apresentaram
correlações genotípicas (-0,32** e
-0,69**) que indicam que quanto maior
o comprimento das folhas, menor o peso
médio dos bulbos comerciais. McCollum
(1971) observou correlações genotípicas
negativas para este par de caracteres. Aos
69 DAT, as correlações genotípicas en-
tre CF e PBC (0,63**) e CF e %BC
(0,51**) foram de acordo com Dowker
et al. (1976) os quais obtiveram correla-
ções genotípicas para comprimento de
folha e produção de 61% a 80%.

Aos 69 DAT, as correlações
genotípicas de NTF com PBC (0,74**),
PMBC (0,45**), %BC (0,43**), PBNC

(-0,33**) e %BNC (-0,57**) indicam
que maior produção, porcentagem e
peso de bulbos comerciais, objetivos
principais do melhoramento, podem ser
obtidos quando as plantas apresentam
maior número de folhas. Estudos sobre
o movimento de assimilados durante a
fase de bulbificação demonstraram que
as plantas de cebola transferem a maior
parte da matéria seca das folhas verdes
para o bulbo (Currah e Proctor, 1990),
justificando estas correlações.

As correlações entre os caracteres
indicam que a produção de bulbos co-
merciais pode ser aumentada através da
seleção para aumento do peso e porcen-
tagem de bulbos comerciais e redução da
quantidade de bulbos não comerciais. O
melhoramento para redução da infestação
de tripes pode ser mais eficiente através
da seleção de plantas com menor NTF e
maior ANG. Estes caracteres são de fácil
mensuração e menos trabalhosos do que
a contagem de ninfas nas folhas. No en-
tanto, esta indicação deve ser tomada com
cautela uma vez que o NTF está
correlacionado positivamente com a pro-
dução, porcentagem e peso de bulbos
comerciais. As correlações sugerem que
a cv. ValeOuro IPA-11 apresenta resis-
tência a tripes por tolerância.
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O oídio é uma das principais doen-
 ças das cucurbitáceas e ocorre em

praticamente todas as regiões onde es-
sas plantas são cultivadas. Entretanto,
as epidemias da doença são mais inten-
sas em condições de altas temperaturas
e baixa umidade no campo (Sitterly,
1978; Zitter et al., 1996; Kurozawa e
Pavan, 1997), ou sob cultivo protegido
(Zitter et al., 1996; Kurozawa e Pavan,
1997). Todas as cucurbitáceas, cultiva-
das ou selvagens, são suscetíveis; En-
tretanto a doença é mais importante nas
abóboras, pepino e melão, pois essas
plantas são de grande importância eco-
nômica e muito suscetíveis à doença
(Stadnik et al., 2001). Pode haver uma
redução no rendimento da cultura pela
diminuição do tamanho e/ou do núme-
ro de frutos, ou ainda pela redução do
período produtivo das plantas (Zitter et
al., 1996). O controle da doença tem
sido feito por meio de pulverizações

REIS, A.; BUSO, J.A. Levantamento preliminar de raças de Sphaerotheca fuliginea no Brasil. Horticultura Brasileira, Brasília, v.22, n.3, p. 628-631, jul-set 2004.
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com fungicidas (Boiteux e Silva, 1992,
Zitter et al., 1996; Kurozawa e Pavan,
1997). Entretanto, o uso de cultivares
resistentes deve ser pensado como uma
alternativa no manejo da doença
(Boiteux et al., 1995; Zitter et al., 1996).

São conhecidos pelo menos seis
agentes causais do oídio em cucurbitá-
ceas, mas as espécies Erysiphe
cichoracearum e Sphaerotheca
fuliginea parecem ser as mais freqüen-
tes e importantes (Ballantyne, 1975;
Sitterly, 1978; Zitter et al., 1996; Stadnik
et al., 2001). A espécie S. fuliginea é o
agente causal predominante em climas
tropicais e subtropicais e tem sido a úni-
ca encontrada no Brasil (Reifschneider
et al., 1985; Stadnik et al., 2001) e na
Argentina (Stadnik et al., 2001).

Sphaerotheca fuliginea apresenta
especialização fisiológica por varieda-
des de melão (Thomas, 1988), sendo que
a raça 1 era a única registrada no Brasil

até pouco tempo (Reifschneider et al.,
1985; Duarte, 1996; Stadnik et al., 2001;
Reis et al., 2002). Recentemente, Kobori
et al. (2002) registraram a presença da
raça 2 no estado de São Paulo. A raça 1
é amplamente distribuída no mundo
enquanto a raça 2 tem uma distribuição
mais restrita e já foi relatada na Índia
(Khan e Sharma, 1993), México
(Hernandez-Hernandez e Rios, 1997),
China (Xu et al., 1999), Espanha
(Alvarez et al., 2000), Grécia
(Fanourakis et al., 2000), EUA, Israel e
França. A raça 2 constatada na França
parece ser diferente das demais por ter
sido determinada com outras
diferenciadoras (Stadnik et al., 2001).
A raça 3, até o presente, só foi registra-
da nos EUA (McCreight et al., 1987),
Índia (Khan e Sharma, 1993) e Israel
(Cohen et al., 1996).

O conhecimento da variabilidade
deste fungo é importante para os

RESUMO
Sphaerotheca fuliginea é o agente causal do oídio, uma das prin-

cipais doenças do meloeiro (Cucumis melo) e de outras cucurbitá-
ceas no Brasil. O controle é feito principalmente pelo uso de
fungicidas, mas o uso de cultivares resistentes pode ser uma opção
dentro de um programa de manejo da doença. Este fungo apresenta
especificidade fisiológica em melão, sendo a raça 1aparentemente a
predominante no Brasil e no mundo. O conhecimento das raças pre-
valecentes em determinada região é de vital importância para os
melhoristas. Neste trabalho, 31 isolados foram obtidos de diversas
espécies de cucurbitáceas, provenientes de diferentes estados do
Brasil. Todos os isolados foram identificados como S. fuliginea. Os
isolados foram multiplicados em casa-de-vegetação e avaliados quan-
to à virulência em uma série de cultivares diferenciadoras de melão,
uma cultivar de melancia, uma de pepino e uma linhagem de abóbo-
ra. Vinte e um dos 31 isolados foram identificados como raça 1 e
oito como raça 2. Os dois isolados obtidos de melancia mostraram-
se específicos à mesma pois só infectaram a cultivar desta espécie.
Os resultados confirmam que a raça 1 é a predominante no Brasil. A
raça 2 também está presente no DF, apesar de parecer estar adaptada
apenas às condições de cultivo protegido, pois os oito isolados desta
raça foram obtidos de melão, pepino e abóbora cultivados em estufa
ou casa-de-vegetação. Este é o primeiro relato da raça 2 de S. fuliginea
no Distrito Federal.

Palavras-chave: Cucumis melo, C. sativus, Citrullus lanatus,
Cucurbita spp., oídio, variabilidade, melhoramento genético.

ABSTRACT
Preliminary survey of Sphaerotheca fuliginea races occurring

in cucurbits in Brazil

Sphaerotheca fuliginea is the causal agent of powdery mildew,
one of the most important cucurbit diseases in Brazil. Disease control
is achieved by using fungicides, but resistant varieties of cultivars
can also be used. This fungus presents physiological specificity in
melons with race 1 being apparently prevalent in Brazil and world
wide. Knowledge of prevalent races of the pathogen in a specific
region is of vital importance to plant breeders. In this research a
total of 31 isolates was obtained from different cucurbit species,
showing symptoms of powdery mildew, cultivated in several
Brazilian States. All isolates were identified as S. fuliginea. Isolates
were maintained on plants growing in the greenhouse and evaluated
for virulence on a set of differential melon and one watermelon
cultivars. Twenty-one isolates were identified as race 1, and eight as
race 2. Two isolates from watermelon were considered specific to
this species because they infected only the cultivar “Crimson Sweet”
of watermelon. Race 1 is the most prevalent in Brazil and race 2 is
present in the Federal District. Race 2 seems to be adapted to
greenhouse conditions as the isolates from this race were found only
under this specific condition. This is the first report of race 2 of S.
fuliginea in the Federal District of Brazil.

Keywords: Cucumis melo, Cucumis sativus, Citrullus lanatus,
Cucurbita spp., powdery mildew, plant breeding.

(Recebido para publicação em 1 de agosto de 2003 e aceito em 3 de maio de 2004)
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melhoristas que buscam variedades de
melão resistentes ao oídio. Um dos ob-
jetivos do programa de melhoramento
de melão da Embrapa Hortaliças é a in-
corporação de resistência a esta doença
em linhagens elite, visando a obtenção
de cultivares resistentes e com boas ca-
racterísticas agronômicas e comerciais,
notadamente híbridos simples.

O objetivo deste trabalho foi carac-
terizar a virulência de isolados de S.
fuliginea obtidos de diferentes espécies
de cucurbitáceas, provenientes de diver-
sas localidades.

MATERIAL E MÉTODOS

Isolados de Sphaerotheca fuliginea
Foram obtidos 31 isolados do

patógeno de diferentes estados produ-
tores de cucurbitáceas, hospedeiras, lo-
cais de cultivo e ano de coleta (Tabela
1). O material com sintomas de oídio
foi trazido para a Embrapa Hortaliças,
em folhas vivas das hospedeiras. O
inóculo do patógeno foi multiplicado
em melão cv. Hale’s Best Jumbo ou
uma linhagem de Cucurbita maxima
(linhagem materna de Jabras), em casa-
de-vegetação. Cada isolado foi multi-
plicado em locais isolados ou em épo-
ca diferente, para evitar contaminações
entre os mesmos, ou ainda sobre me-
lancia “Crimson Sweet” (isolados de
melancia).

A identificação da espécie dos iso-
lados foi feita por meio da observação
da presença ou ausência de corpos de
fibrosina nos conídios, utilizando solu-
ção de 5 mg/l de eosina amarela
(Reifschneider et al., 1985) ou 3% de
hidróxido de potássio (Kobori et al.,
2002). Os conídios também foram pos-
tos para germinar em meio ágar-água
para verificar se havia a formação de tu-
bos germinativos bifurcados ou não,
conforme sugerido por Ballantyne
(1975).

Inoculação e avaliação
A partir do inóculo, obtido de plan-

tas em casa-de-vegetação, foram prepa-
radas suspensões de conídios na concen-
tração de 1x105 conídios/ml. A
inoculação foi feita pulverizando-se a
suspensão de conídios sobre mudas de
cultivares diferenciadoras que apresen-

tavam uma folha verdadeira expandida.
Foram utilizados três vasos com três
plantas em cada um. Três plantas de cada
diferenciadora foram pulverizadas so-
mente com água (controle). Como
diferenciadoras, foram utilizadas as cul-
tivares de melão Hale’s Best Jumbo
(HBJ), suscetível às raças 1, 2 e 3; PMR-
6, resistente às raças 1 e 2 e suscetível à
raça 3; e PMR-45, resistente à raça 1 e
suscetível às raças 2 e 3 (Thomas et al.,
1984). A cultivar de melancia Crimson
Sweet foi testada com todos os isolados
enquanto que a linhagem materna de
Jabras e o híbrido de pepino Plant-S1
foram incluídos apenas nos testes feitos
com os isolados coletados em 2002 e
2003. Melancia, abóbora e pepino fo-
ram incluídas nos testes para verificar
se havia especificidade por hospedeiro
em isolados do patógeno. A avaliação
foi realizada 15 dias após a inoculação,
observando a presença ou ausência de
esporulação abundante do patógeno so-
bre as folhas inoculadas e os cotilédones.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Todos os isolados continham corpos
de fibrosina no interior de seus conídios
e alguns deles apresentavam tubos
germinativos bifurcados. Com base nes-
sas características foram identificados
como pertencentes à espécie S.
fuliginea, confirmando relatos anterio-
res que afirmavam ser esta provavel-
mente a única espécie causadora de
oídio em cucurbitáceas no Brasil
(Reifschneider et al., 1985; Duarte,
1996; Stadnik et al., 2001, Kobori et al.,
2002, Reis et al., 2002).

Os isolados avaliados, com exceção
dos isolados de melancia, infectaram o
melão “HBJ”, o pepino e a abóbora.
Vinte e um dos 31 isolados testados
infectaram apenas a cultivar HBJ de
melão e foram considerados como per-
tencentes à raça 1. Entretanto, oito iso-
lados foram capazes de infectar, além
de HBJ, a cultivar PMR-45, mas não
PMR-6, sendo caracterizados como raça
2 (Tabela 1). Os resultados confirmam
que a raça 1 deve ser mesmo a predo-
minante no país, pois esta foi encontra-
da em todos os estados amostrados. As-
sim como observado por Kobori et al.
(2002), os oito isolados identificados

como pertencentes à raça 2, foram obti-
dos de plantas de melão, pepino ou abó-
bora cultivados em ambiente protegido
(casa-de-vegetação ou estufa), sugerin-
do que esta raça, no Brasil, pode estar
mais adaptada a estas condições, sendo
pouco ou não competitiva em condições
de campo. Este fato foi constatado prin-
cipalmente na Embrapa Hortaliças, onde
esta raça parece estar se tornando a pre-
dominante nas estufas e casas-de-vege-
tação. A raça 2 do patógeno já havia sido
encontrada nos EUA (McCreight, et al.,
1987), Israel (Cohen e Eyal, 1988), Ín-
dia (Khan e Sharma, 1993), México
(Hernandez-Hernandez e Rios, 1997);
China (Xu et al., 1999), Espanha
(Alvarez et al., 2000) e Grécia
(Fanourakis et al., 2000).

Apenas em três casos foram encon-
trados isolados de raças diferentes em
uma mesma estufa, como os isolados
CNPH-11 e CNPH-12 (estufa 12) e
CNPH-14 e CNPH-15 (estufa 13) de
melão e VB-1, VB-2 e VB-3 de pepino
(Tabela 1). Com o tempo, uma delas po-
derá dominar o ambiente e desalojar a
outra, caso seja mais agressiva, ou as duas
podem continuar em equilíbrio. Esta pos-
sibilidade de haver mais de uma raça em
um mesmo campo ou estufa reforça a
necessidade de incorporação de resistên-
cia a mais de uma raça do patógeno nas
novas cultivares de melão.

Com o aumento do plantio de me-
lão e pepino em estufas a raça 2 poderá
se tornar problema para as cultivares
destas espécies que sejam resistentes
apenas à raça 1. Por isto, é importante o
monitoramento de raças do patógeno
seja nos cultivos a campo, ou naqueles
em estufas e telados, conforme reco-
mendado por Thomas et al. (1984). A
partir desta constatação, os melhoristas
de melão devem se preocupar em incor-
porar resistência não só à raça 1 do
patógeno, mas também à raça 2, nas
novas cultivares que desenvolverem. Na
Embrapa Hortaliças já há uma preocu-
pação de se obter linhagens avançadas,
com resistência às duas raças. Um iso-
lado da raça 1 e outro da raça 2 estão
sendo mantidos em ambientes isolados,
sobre plantas de HBJ e PMR-45 respec-
tivamente para serem utilizados nos tes-
tes de seleção das linhagens.

Levantamento preliminar de raças de Sphaerotheca fuliginea no Brasil
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Parece não haver especificidade dos
isolados de melão, pepino e abóbora
para estes hospedeiros, uma vez que to-
dos aqueles vindos de uma destas espé-
cies, infectaram as outras (infeção cru-
zada). Portanto, esporos produzidos por
infecções em uma destas espécies po-
derão servir de inóculo para outra. En-
tretanto, nenhum isolado de melão, abó-
bora ou pepino foi capaz de infectar
melancia e os isolados obtidos de me-
lancia só foram capaz de infectar a cul-
tivar desta mesma espécie. Provavel-
mente existe especificidade por hospe-
deiros em isolados de melancia, confor-
me observado em Israel por Cohen et

al. (2000), apesar de nossa observação
não ser conclusiva, pois neste trabalho
foram avaliados apenas dois isolados
provenientes desta espécie hospedeira.

Este é o primeiro levantamento de
raças de S. fuliginea, com isolados de
diferentes regiões do Brasil, e o primei-
ro relato da ocorrência da raça 2 desta
espécie sobre melão e pepino no Distri-
to Federal. Uma vez que este levanta-
mento cobriu poucas regiões do país um
trabalho complementar de investigação
de raças do patógeno deve ser realiza-
do. Este novo levantamento deve ser
feito, principalmente, na região Nordes-
te que é a principal produtora de melão
no Brasil.
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A atual mudança de paradigmas pela
qual passa a sociedade moderna

obriga que sejam repensados os mode-
los predominantes de produção de ali-
mentos até então empregados. Reconhe-
cidamente, tais modelos desperdiçam di-
versos recursos internos e externos à pro-
priedade agrícola, como energia, água,
fertilizantes, agrotóxicos, entrando em
conflito com as dimensões sociais, eco-
nômicas e ambientais responsáveis pela
sustentabilidade dos agrossistemas. Em-
bora o cultivo fora do solo minimize al-
guns dos problemas mencionados, a
maior parte das pesquisas tem avaliado
soluções nutritivas oriundas de fertilizan-
tes químicos industriais, que além de seu
custo elevado, são responsáveis pela ge-
ração de resíduos altamente poluidores
do ambiente. Tais fatores levam muitos
horticultores à exclusão do cultivo fora
do solo como sistema produtivo. O em-
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prego de insumos de origem orgânica,
como biofertilizantes, na formulação de
soluções nutritivas pode vir a ser uma téc-
nica viável, permitindo que os esforços
sejam mobilizados em direção a propos-
tas agroecológicas. Assim, é indispensá-
vel que os cuidados se iniciem já no pe-
ríodo de formação de mudas, etapa mais
importante do sistema produtivo
(Carmello, 1995), devendo estar basea-
da na pesquisa de sistemas que combi-
nem aspectos práticos, econômicos e de-
mandas ambientais (Menezes Júnior et
al., 2000).

Poucos dados encontram-se disponí-
veis na literatura a respeito da nutrição
de mudas de espécies oleráceas, estando
a maior parte destes direcionados à ava-
liação nutricional de plantas adultas.

O presente trabalho teve por objeti-
vo avaliar o crescimento e o estado
nutricional de mudas de alface sob di-

ferentes soluções nutritivas de origem
mineral e orgânica, as relações entre os
teores de nutrientes no tecido vegetal e
seu efeito no crescimento das mudas,
bem como a possibilidade de substitui-
ção de soluções químicas por soluções
de origem orgânica e, ainda, fornecer
subsídios para a avaliação nutricional de
mudas de alface.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo foi desenvolvido
no laboratório e em ambiente protegido
da Universidade Federal de Pelotas (RS),
tendo por coordenadas geográficas apro-
ximadas a latitude de 31°52’S, longitu-
de de 52°21’W e altitude de 13 m acima
do nível do mar. Segundo a classificação
de Köppen, o clima local é do tipo Cfa,
ou seja, clima temperado, com chuvas
bem distribuídas e verões suaves.

RESUMO
Considerando a necessidade do emprego de sistemas

hidropônicos alternativos de produção de mudas de alface em espu-
ma fenólica e escassas informações sobre a avaliação nutricional
destas, foram avaliados o desempenho de uma solução nutritiva de
origem mineral Castellane & Araújo (C&A) e três de origem orgâ-
nica (bioferilizante) complementadas ou não com micronutrientes.
Avaliaram-se as respostas biológicas de crescimento e teores finais
de nutrientes. A solução C&A e teores de nutrientes presentes nas
plantas submetidas a este tratamento, podem ser empregados como
base à formulação de soluções nutritivas e na avaliação nutricional
de mudas de alface. Há necessidade de complementação das solu-
ções nutritivas de origem orgânica com P, K, Cu e Mn. Adições de N
superiores a 7,14 mmolc L-1 são benéficas sob baixos teores de fós-
foro na solução. O bom desempenho alcançado pelas plantas sub-
metidas aos tratamentos de origem orgânica evidencia a possibilida-
de de substituição de soluções químicas na produção de mudas de
alface em espuma fenólica.

Palavras-chave: Lactuca sativa, biofertilizante, teor foliar de nu-
trientes, cultivo sem solo.

ABSTRACT
Growth and nutritional status of lettuce in “NFT” with

mineral and organic solutions

Considering that little information is available for lettuce
seedlings production in fenolic foam, the nutritional status of lettuce
transplants was evaluated. One mineral [Castellane & Araújo solution
(C&A)] and three liquid biofertilizer solutions, complemented with
or without micronutrients were evaluated. The C&A solution besides
the nutrient content of the plant serve as basis to formulate organic
solutions and nutritional evaluation of lettuce plantlets. A nutrient
complementation of the organic solution with P, K, Cu and Mn is
necessary. N additions over 7,14 mmolc.L-1 are beneficial under low
phosphorus concentration. The good performance of organomineral
solutions prove that the replacement of mineral solution for
production of lettuce plantlets in fenolic foam is possible.

Keywords: Lactuca sativa, biofertilizer, foliar nutrient concentration,
soilless culture.

(Recebido para publicação em 24 de agosto de 2003 e aceito em 25 de maio de 2004)

1Parte do trabalho de doutorado em Agronomia, área de concentração em Produção Vegetal, realizado na Faculdade de Agronomia “Eliseu Maciel”
– UFPel, Pelotas-RS.
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O experimento foi realizado em estu-
fa plástica, modelo semicircular, com 12,0
m de comprimento, 6,4 metros de largura
e 4,0 m de altura, disposta no sentido les-
te-oeste, com estrutura de ferro galvani-
zado e cobertura de filme de polietileno
de baixa densidade (PEBD), com aditivo
ultravioleta e espessura de 150 mm. O
manejo da estufa consistiu na abertura de
suas laterais durante o dia (das 8 às 17
horas) e seu fechamento à noite (das 17 às
8 horas). Nos dias chuvosos e/ou com ven-
tos fortes, manteve-se a estufa total ou
parcialmente fechada.

O sistema de produção de mudas foi
composto por um conjunto de 12 placas
de espuma fenólica de 216 cubos, cada
um com 2,5 x 2,5 x 3,8 cm, dispostas
sobre uma bancada de 0,50 metros de
altura em relação à superfície do solo,
formada por tijolos e telhas de cimento
amianto, revestidas por filme preto de
PEBD de 50 mm e preenchidas com brita.

Os tratamentos consistiram de qua-
tro soluções nutritivas: uma química,
uma orgânica e duas organominerais.
Utilizou-se a concentração de nitrogê-
nio da solução química Castellane &
Araújo (C&A) como base para a formu-
lação das demais soluções, dividindo-
as em orgânica na ausência de
complementação com micronutrientes e
organomineral quando esta foi realiza-
da. Neste último caso, além dos teores
de nutrientes oriundos do material or-
gânico, as soluções receberam adicio-
nalmente a solução de micronutrientes
empregada na solução C&A (Tabela 1).
Para a formulação das soluções orgâni-
ca e organominerais utilizou-se a análi-
se de nutrientes e sódio de uma solução
concentrada de vermicomposto líquido
(biofertilizante líquido concentrado),
cuja obtenção é descrita a seguir.

Por meio da maceração em água
deionizada por 72 horas de uma amostra
de vermicomposto misto (composto por
70% de esterco bovino e 30% de esterco
ovino oriundos de matadouro) na propor-
ção de 1:1 em base de peso e posterior
filtragem em funil de Buckner, foi obti-
da uma alíquota do biofertilizante líqui-
do concentrado, a qual foi analisada como
resíduo orgânico conforme a metodologia
proposta por Tedesco et al. (1995) modi-
ficada. Nesse sentido, em contraposição
à análise como resíduo orgânico,

objetivando mensurar apenas os elemen-
tos que se encontravam em solução, na
determinação dos teores de fósforo, po-
tássio e sódio, não foram realizadas a
primeira digestão com solução ácida
(HCl 0,05M + H2SO4 0,0125M) e na
de cálcio, magnésio e manganês, não foi
empregada a extração com sal neutro
(KCl 1M).

A análise do teor de nitrogênio total
(nitrogênio amoniacal + nitrogênio nítrico)
do biofertilizante líquido concentrado foi
utilizada para estabelecer a quantidade
deste material a ser diluída em água para
a obtenção das soluções orgânica e
organominerais em base à concentração
de nitrogênio presente na solução mine-
ral de Castellane & Araújo (1994).

Para a obtenção do biofertilizante
líquido concentrado em maior escala,
empregou-se um reservatório com ca-
pacidade de 1000 litros. Neste, foi rea-
lizada a mistura de vermicomposto mis-
to, do mesmo lote analisado anterior-
mente, e água de torneira, mantendo-se
a proporção de 1:1 em base de peso.
Passadas 72 horas, os materiais
(biofertilizantes líquidos concentrados)
foram filtrados com auxílio de um pano
limpo e acondicionados em reservató-
rios de 60 litros para posterior formula-
ção das soluções nutritivas orgânica e
organominerais.

A análise da água utilizada durante o
experimento revelou pH 7,34; matéria
orgânica 3,6 mg O

2
 L-1; 0,75 mmol

c
 L-1

de cálcio; 1,00 mmol
c
 L-1 de magnésio;

0,64 mmol
c
 L-1 de potássio; 0,03 mg L-1

de manganês; 32 mg L-1 de sódio; 12,5
mg L-1 de cloretos; condutividade elétri-
ca de 0,22 mS cm-1; 112 mg L-1 de sóli-
dos totais dissolvidos; cloro e alumínio
residuais negativos (ausentes).

Devido à grande necessidade de ni-
trogênio pela cultura, a dificuldade de
equilibrar de forma iônica (teor de
cátions igual ao de ânions) soluções/sus-
pensões de origem orgânica e, princi-
palmente, com vistas a possibilitar uma
formulação de fácil obtenção pelo agri-
cultor em sua propriedade, estabelece-
ram-se os tratamentos: solução nutriti-
va testemunha (C&A), solução/suspen-
são orgânica com base em 100% do teor
de nitrogênio total da testemunha sem
adição de micronutrientes (OG), solu-
ção/suspensão organomineral com base

em 100% do teor nitrogênio total da tes-
temunha com adição de micronutrien-
tes de C&A (OM100) e solução/suspen-
são organomineral com base em 75%
do teor nitrogênio total da testemunha
com adição de micronutrientes de C&A
(OM75).

Utilizou-se o delineamento inteira-
mente ao acaso com três repetições, sen-
do cada parcela constituída por 8 plan-
tas para os parâmetros de crescimento
número de folhas, área foliar e massa
fresca da parte aérea e, de 30 plantas
para a massa seca da parte aérea e aná-
lises foliares.

Em 11/07/01, procedeu-se a semea-
dura de duas sementes da cultivar Regi-
na de Verão por cubo de espuma
fenólica, na profundidade de 5 mm.
Nesta fase, as placas foram irrigadas
pela manhã com regador manual, com
as soluções e/ou suspensões originais
mineral, orgânica e organominerais di-
luídas em 75% de sua concentração ori-
ginal desde a semeadura até emissão da
segunda folha definitiva (22/07/01),
quando foi realizado o desbaste das
plântulas, deixando-se uma plântula por
cubo de espuma fenólica. Da emissão
da segunda folha verdadeira à coleta das
mudas (06/08/01), estas foram irrigadas
com as soluções originais mineral, or-
gânica e organominerais diluídas em
50% de sua concentração original. Uti-
lizou-se um volume médio de 1,38 li-
tros da solução por placa de espuma
fenólica.

Diariamente, antes do fornecimen-
to das soluções e/ou suspensões nutri-
tivas, às 10:00 horas da manhã, reali-
zava-se a leitura do pH, por meio de
um pHmetro portátil e, sua correção,
através de soluções de hidróxido de
sódio 1 N e ácido sulfúrico 1 N, man-
tendo-o na faixa de 6,0 a 6,3. Da mes-
ma forma foram acompanhadas a
condutividade elétrica (CE) das solu-
ções e/ou suspensões nutritivas, cujos
dados médios durante o período expe-
rimental foram da semeadura até a se-
gunda folha verdadeira de 0,8 mS cm-1

para as soluções e/ou suspensões quí-
mica (C&A) e organominerais (OM100
e OM75) e de 0,6 mS cm-1 para a solu-
ção/suspensão orgânica (OG) e, da se-
gunda folha verdadeira até a coleta das
mudas de 1,3 mS cm-1, 1,0 mS cm-1, 1,1

Crescimento e avaliação nutricional da alface cultivada em “NFT” com soluções nutritivas de origem química e orgânica
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mS cm-1 e 0,8 mS cm-1, para as solu-
ções e/ou suspensões C&A, OG,
OM100 e OM75, respectivamente.

Aos 22 dias após a emergência
(DAE) foram avaliados: o número de
folhas definitivas (NF) por contagem
direta, área foliar (AF) através de um
integrador de área foliar da marca Li-
cor, massa fresca da parte aérea (MFPA)
por pesagem direta em balança analíti-
ca e massa seca da parte aérea (MSPA),
após secagem em estufa de ventilação
forçada à temperatura de 60ºC, até mas-
sa constante, e, posterior, pesagem em
balança analítica. Após, procedeu-se à
análise foliar para a determinação dos
teores de macronutrientes (exceto o en-
xofre) e micronutrientes (exceto o boro
e o molibdênio), segundo Tedesco et al.
(1995).

Durante o período experimental fo-
ram registradas a temperatura e a umi-
dade relativa médias do ar de 16,6°C e
85,3%, respectivamente, por meio de
um termohigrógrafo Wilh Lambrecht,
de registro semanal, instalado a 1,5 m
de altura do solo no interior de um abri-
go meteorológico no centro do ambien-
te protegido.

Os resultados experimentais foram
submetidos à análise de variância e as
médias comparadas pelo teste de
Duncan, análise de contrastes e correla-
ção linear ao nível de 5% e 1% de pro-
babilidade através do programa Siste-
ma de Análise Estatística, Sanest (Zonta
e Machado, 1984).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Avaliação nutricional
Não foram encontradas diferenças

significativas (P<0,01) entre os trata-
mentos avaliados para os teores foliares
médios de nitrogênio na massa seca do
tecido vegetal, indicando que nesta fase
de cultivo, sob as condições experimen-
tais, os teores independem da solução
e/ou suspensão nutritiva testada. Verifi-
ca-se que todas as soluções nutritivas de
origem orgânica foram capazes de
disponibilizar o elemento em quantida-
des equivalentes a testemunha química
(Tabela 2).

Em todos os tratamentos, os teores
médios de fósforo, potássio e magnésio
mostraram diferenças significativas
(P<0,01), bem como os de cálcio
(P<0,05).

A solução C&A proporcionou a
maior concentração foliar de fósforo e
potássio e, a menor de cálcio e magnésio
na massa seca do tecido vegetal, elemen-
tos que dois a dois (fósforo e potássio
ou cálcio e magnésio) correlacionaram-
se positivamente (P<0,01), ou seja, a
elevação ou a redução da concentração
de um elemento ocorreu concomi-
tantemente com a do outro, respectiva-
mente (Tabela 2).

No primeiro caso, este comporta-
mento se deve à maior fitodispo-
nibilidade dos elementos presentes em

maiores concentrações na solução C&A
(Tabela 1), enquanto no segundo, supõe-
se que houve a um melhor funcionamen-
to da membrana celular, a qual mesmo
na presença de maiores concentrações
de cálcio da solução C&A, pode selecio-
nar adequadamente os íons. De acordo
com Margulis (1998), citado por Capra
(2002), uma das funções cruciais das
membranas celulares é a exorção
(“bombeamento”) de todo o excesso de
íons de cálcio do citosol, de maneira que
este elemento permaneça em quantida-
des suficientemente baixas para o funcio-
namento normal do metabolismo celu-
lar. Baixas quantidades de cálcio no
citosol previnem a precipitação do fós-
foro inorgânico (Pi), a competição com
o magnésio pelos sítios de ligação (efei-
to inibitório competitivo), além de ser um
pré-requisito para sua função como um
segundo mensageiro na condução dos
sinais entre os fatores ambientais e as
respostas de crescimento e desenvolvi-
mento vegetal (Marschner, 1995). Níveis
elevados de cálcio nos tecidos podem ser
indicativos de funcionamento celular
deficiente. Através da Tabela 2, verifica-
se que os teores de cálcio no tecido ve-
getal sempre foram mais elevados nos
tratamentos de origem orgânica.

A análise de contrastes revelou a
existência de diferenças significativas
(P<0,01) nos teores de fósforo e
magnésio entre o tratamento químico
(C&A) e os demais (orgânico e
organominerais) e, entre a concentração
de potássio no tecido das plantas que
receberam soluções/suspensões nutriti-
vas baseadas em 100% (OG e OM100)
e 75% (OG75) da concentração de ni-
trogênio presente no tratamento quími-
co, C&A. Tal fato co-substancia o que
foi abordado anteriormente, além de
explicitar as diferenças oriundas da
menor concentração dos elementos
fitodisponíveis nestas soluções e/ou sus-
pensões nutritivas (Tabela 1).

Considerando a amplitude dos teo-
res de macronutrientes presentes no te-
cido vegetal de mudas com 20 DAE,
verificada por Fernandes et al. (1981) e
Garcia et al. (1982; 1988), de 34,94 a
51,25 g de nitrogênio kg-1, 3,41 a 7,27 g
de fósforo kg-1, 36,47 a 71,82 g de po-
tássio kg-1, 10,00 a 10,91 g de cálcio kg-1

e 3,64 a 5,00 g de magnésio kg-1, para

Tabela 1. Teores de nutrientes e sódio presentes nas soluções e/ou suspensões em estudo
Castellane & Araújo (C&A), orgânica 100% sem adição de micronutrientes (OG),
organomineral 100% com adição de micronutrientes (OM100) e organomineral 75% com
adição de micronutrientes (OM75), considerados os elementos presentes na água de irriga-
ção. Pelotas, UFPel, 2003.

Nutrientes /
elementos

C&A OG OM100 OM75

mmolc L-1

N total 17,00 17,00 17,00 12,75

P 2,00 0,12 0,12 0,09

K 12,17 2,76 2,76 2,07

Ca 5,51 2,71 2,71 2,03

Mg 3,00 1,47 1,47 1,11

mg L-1

Cu 0,05 0,11 0,16 0,13

Zn 0,30 0,07 0,37 0,35

Fe 5,00 0,73 5,73 5,55

Mn 0,46 0,47 0,90 0,78

Na 32,00 141,25 141,25 124,00

F. O. G. Menezes Júnior et al.
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três cultivares (Vitória de Santo Antão,
Brasil 48 e Clause’s Aurélia), verifica-
se que, a exceção da concentração de
fósforo das mudas submetidas ao trata-
mento Organomineral 75%, todos os
demais tratamentos foram capazes de
fornecer adequadamente os
macronutrientes vegetais neste período
de cultivo (Tabela 2).

Raij et al. (1997b), citado por Furlani
et al. (1999), consideram adequadas
para o cultivo da alface relações entre
os teores de potássio e nitrogênio, fós-
foro, cálcio e magnésio em g kg-1 de
1:0,62, 1:0,09, 1:0,31, e 1:0,08, respec-
tivamente. A solução nutritiva C&A, foi
a única cujas relações entre os teores de
potássio e os demais elementos mostra-
ram-se idênticos ou muito próximos aos
considerados adequados. Para os demais
tratamentos, verificou-se que as relações
K:N, K:Ca e K:Mg foram superiores às
consideradas apropriadas, enquanto as
relações K:P foram inferiores aqueles
“padrões” definidos anteriormente, in-
dicando, a priori, a necessidade da ele-
vação dos teores de potássio e, princi-
palmente, de fósforo das soluções/sus-
pensões nutritivas, com vistas a estabe-
lecer um maior equilíbrio eletroquímico
(Tabela 2).

Deve-se, ainda, considerar que, no
caso do cultivo de espécies vegetais em
soluções nutritivas químicas, a compo-
sição destas determina a quantidade e
relação de nutrientes em torno das
raízes, enquanto que no caso de solu-
ções/suspensões orgânicas, à semelhan-
ça do emprego de substratos orgânicos,
existe uma relação entre a fase sólida
(partículas orgânicas em suspensão) e a
fase líquida (solução nutritiva efetiva-
mente à disposição das raízes). Ao se-
rem empregadas soluções nutritivas de

origem orgânica, deve-se considerar que
várias reações ocorrem entre as partí-
culas sólidas em suspensão (matéria or-
gânica oriunda do vermicomposto) e os
íons que se encontram dispersos no meio
(solução/suspensão). No experimento,
verificou-se que o pH das soluções nu-
tritivas sempre tendeu a elevar-se de um
dia para outro, sendo necessárias maio-
res quantidades de acido sulfúrico para
a manutenção deste na faixa de 6,0 a 6,3.

Um outro aspecto que deve ser men-
cionado é que não existem, ainda, aná-
lises químicas padronizadas para solu-
ções/suspensões orgânicas, sendo difí-
cil saber as quantidades exatas de nu-
trientes fitodisponíveis em tais meios de
cultivo.

As relações entre os teores de po-
tássio e demais macronutrientes devem
ser consideradas com cautela, necessi-
tando, outros estudos, pois a variação
nas concentrações encontradas em ou-
tros experimentos é grande (Fernandes
et al.,1981, Garcia et al., 1982, Garcia
et al., 1988).

Os resultados da análise de variân-
cia dos micronutrientes revelaram dife-
renças significativas (P>0,05) apenas
para os teores médios de cobre e

manganês no tecido vegetal.
Os teores de cobre no tecido vegetal

foram mais elevados na solução quími-
ca C&A seguido das soluções OM75,
OM100 e OG, não correspondendo ne-
cessariamente à disponibilidade do ele-
mento no meio de cultivo (Tabelas 1 e
2). Comparando-se os teores foliares de
cobre encontrados por Garcia et al.
(1982; 1988) para mudas de alface, aos
22 dias após a emergência, cultivares
Brasil 48 (8,75 mg kg-1) e Clause’s
Aurélia (10,91 mg kg-1) com os obtidos
no presente experimento, verificou-se
que as plantas apresentaram teor médio
de cobre no tecido vegetal superior ou
semelhante aos obtidos por aqueles au-
tores, respectivamente (Tabela 2). Ain-
da, as plantas submetidas à solução/sus-
pensão OG foram as únicas a apresen-
tarem teor baixo de cobre no tecido ve-
getal (4,68 mg kg-1), o que indica a ne-
cessidade de complementação com este
elemento.

Os teores de manganês foram mais
elevados no tratamento OM100 segui-
do dos tratamentos OM75, C&A e OG
(Tabela 2): houve aumento do teor foliar
com maior disponibilidade do elemen-
to no meio de cultivo. Apesar do forne-

*Médias seguidas na mesma letra nas colunas não diferem entre si a 1% (letras maiúsculas)
e/ou a 5% (letras minúsculas) de probabilidade pelo teste de Duncan.

Tabela 3. Número de folhas definitivas (NF), área foliar (AF), massa fresca da parte aérea
(MFPA) e massa seca da parte aérea (MSPA) das mudas de alface da cultivar Regina de
Verão aos 22 dias após a emergência. Pelotas, UFPel, 2003.

Tratamento NF
AF

(cm²)
MFPA

(g planta-1)
MSPA

(g planta-1)

C&A 5,63 a 39,42 A 0,863 A 0,037 a

OG 5,05 b 31,26 B 0,631 C 0,028 d

OM100 5,07 b 30,62 C 0,667 B 0,030 c

OM75 5,12 b 27,94 D 0,567 D 0,033 b

C.V. (%) 1,83 9,47 10,68 10,02

Crescimento e avaliação nutricional da alface cultivada em “NFT” com soluções nutritivas de origem química e orgânica

*Médias seguidas na mesma letra nas colunas não diferem entre si a 1% (letras maiúsculas) e/ou a 5% (letras minúsculas) de probabilidade
pelo teste de Duncan.

Tabela 2. Teor médio de macronutrientes e micronutrientes na massa seca da parte aérea das mudas de alface da cultivar Regina de Verão
aos 22 dias após a emergência. Pelotas, UFPel, 2003.

Tratamento
N P K Ca Mg Cu Zn Fe Mn

g kg-1 mg kg-1

C&A 49,43 ns 6,77 A 78,53 A 23,90 d 5,03 D 16,67 a 47,33 ns 172,67 ns 58,00 c

OG 49,67 4,17 B 63,67 C 37,83 a 9,67 B 4,68 d 33,00 125,00 35,67 d

OM100 50,63 4,00 C 69,17 B 29,03 c 8,33 C 8,00 c 43,67 184,00 80,33 a

OM75 49,13 2,93 D 44,23 D 33,27 b 11,70 A 10,33 b 50,00 178,00 79,33 b

C.V. (%) 6,92 2,71 13,90 14,06 13,90 22,19 15,91 15,62 23,19
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cimento ser igual nos tratamentos quí-
mico (C&A) e essencialmente orgânico
(OG), a concentração de manganês no
tecido vegetal é superior no primeiro
caso, indicando que a sua
fitodisponibilidade no último pode ter
sido influenciada por reações de
complexação e indisponibilização do
elemento nas partículas orgânicas em
suspensão.

A indisponibilização, possivelmen-
te, seria vencida somente quando o
manganês fosse adicionado em quanti-
dades superiores à capacidade de
complexação. Verificou-se que nas so-
luções organominerais os teores deste
elemento foram, aproximadamente,
50% superiores aos encontrados na so-
lução química (Tabela 1). A análise de
contrastes, mostrou que existem diferen-
ças significativas (P<0,01) relacionadas
aos tratamentos nos quais foram adicio-
nados micronutrientes e aquele que não
recebeu nenhuma complementação mi-
neral, corroborando com o que foi ex-
posto anteriormente.

A suposição anterior, fundamenta-se
no fato que quando as moléculas de água
que solvatam um cátion são trocadas
pelos grupamentos funcionais e o cátion
passa a se coordenar diretamente aos
grupos funcionais através de ligações
covalentes, é formado o chamado com-
plexo de esfera interna, mecanismo base
da adsorção específica de metais de tran-
sição como o Mn2+ e o Cu2+ e de sua
lenta liberação através da oxidação da
matéria orgânica (Sposito, 1989;
Canellas et al., 1999).

Possivelmente, a liberação do
manganês e do cobre tenham sido, ain-
da, dificultada pelo baixo teor de oxigê-
nio, normalmente, ocorrente em meios
de cultivo com teores de matéria orgâ-
nica superiores ao de soluções nutriti-
vas químicas.

Supõe-se que o emprego isolado da
solução/suspensão OG, tenha possibili-
tado uma maior solvatação do manganês
e do cobre, diminuindo a
fitodisponibilidade de ambos.

A grande variação existente entre os
teores médios de micronutrientes pre-
sentes nas mudas submetidas aos trata-
mentos do experimento e aqueles veri-
ficados por outros autores (Garcia et al.,
1982; 1988), indica a necessidade de

estudos mais acurados sobre a
fitodisponibilidade de tais elementos em
soluções de origem orgânica e das rela-
ções entre nutrientes que otimizariam o
crescimento e desenvolvimento vegetal,
a fim de que em sua formulação as so-
luções nutritivas possam ser ajustadas
de forma adequada.

Crescimento das mudas
Para todas as variáveis estudadas a

análise de variância revelou diferenças
significativas (P<0,05 e/ou P<0,01) quan-
to aos tratamentos aplicados (Tabela 3).

Através da Tabela 3, verificou-se que
a solução C&A foi aquela que propor-
cionou o maior crescimento vegetal.
Dentre os demais tratamentos, os que
mais se aproximaram em termos de
massa seca da solução C&A foram as
soluções/suspensões OM100 e OM75,
sendo o pior resultado obtido para o tra-
tamento essencialmente orgânico (OG).

As mudas produzidas com a solu-
ção/suspensão OG tiveram a menor
massa seca da parte aérea, a segunda
maior área foliar (folhas alongadas) e, a
campo, uma coloração verde-pálida (Ta-
bela 3). A maior área foliar e a clorose
apresentadas pelas mudas podem ser
atribuídas à deficiência de cobre e
manganês, respectivamente (Trani,
2001).

Embora tenha produzido a segunda
maior massa seca, a solução/suspensão
OM75, mostrou as menores áreas
foliares e massa fresca da parte aérea,
mesmo tendo concentrado uma quanti-
dade maior de micronutrientes que os
tratamentos OG e OM100.

Por sua vez, o tratamento OM100,
destacou-se como aquele que proporcio-
nou a segunda maior massa fresca da
parte aérea (Tabela 3). Tais fatos, encon-
tram-se relacionados à disponibilidade
de macronutrientes fornecidas pelas so-
luções/suspensões nutritivas. A adição
isolada de micronutrientes a soluções
com baixo teor de macronutrientes
(como a solução/ suspensão OM75) não
garante um maior crescimento vegetal,
pois aqueles não tem a capacidade de
substituir os últimos em suas funções
básicas no metabolismo vegetal
(Malavolta et al., 1997).

Na fase de mudas, Peil (1998) e
Soundy et al. (2001), verificaram que

concentrações de nitrogênio de 7,14
mmolc L-1 foram benéficas ao cresci-
mento da parte aérea sob baixas concen-
trações de fósforo. Os teores de nitro-
gênio adicionados às soluções e/ou sus-
pensões nutritivas da emissão da segun-
da folha verdadeira ao transplante, à
exceção do tratamento OM75 (6,38
mmol

c 
L-1), foram superiores aos con-

siderados benéficos por Peil (1998) e
Soundy et al. (2001). Além disso, o nú-
mero de folhas definitivas correlacionou-
se positivamente aos teores de nitrogê-
nio empregados, ou seja, houve um maior
crescimento das mudas quando foram
elevados os teores de nitrogênio nas so-
luções/suspensões nutritivas (Tabelas 1
e 3). Embora, a adição de nitrogênio não
tenha se refletido diretamente no núme-
ro de folhas definitivas, proporcionou um
maior crescimento vegetal em termos de
área foliar e massa fresca da parte aérea
(Tabela 3).

Verifica-se, portanto, que estes da-
dos vão ao encontro daqueles obtidos
por Peil (1998) para o número de folhas
e por Soundy et al. (2001) quanto ao
crescimento vegetal. Concluí-se que
houve um efeito benéfico da adição de
nitrogênio na presença de baixos teores
de fósforo quando o elemento foi em-
pregado em concentrações mais eleva-
das nas soluções/suspensões de origem
orgânica.

O contraste entre os tratamentos que
receberam adições de micronutrientes
com aquele em que estes não foram adi-
cionados, revelou diferenças significa-
tivas (P<0,01) no crescimento das mu-
das que explicitam a necessidade de
complementação da solução/suspensão
biofertilizante empregada com aqueles
elementos.

Cabe destacar que o maior cresci-
mento vegetativo das mudas submeti-
das ao tratamento químico se deve ao
maior equilíbrio eletroquímico desta
solução nutritiva, que, possivelmente,
concorreu para um menor gasto
energético (ATP) na absorção dos nu-
trientes.

Conforme os dados precedentes,
constatou-se: que a solução química
C&A e os teores foliares de nutrientes
presentes nas plantas submetidas a este
tratamento podem ser empregados como
base à formulação de soluções nutriti-
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vas e avaliação nutricional na fase de
produção de mudas; que as soluções/
suspensões nutritivas de origem orgâ-
nica devem ser complementadas com
fósforo, potássio e micronutrientes, es-
pecialmente cobre e manganês; que adi-
ções de nitrogênio superiores a 7,14
mmolc L-1 proporcionam um maior cres-
cimento da parte aérea mesmo sob bai-
xos teores de fósforo e; que os dados
nutricionais e de crescimento das plan-
tas submetidas aos tratamentos de ori-
gem orgânica evidenciam a possibilida-
de de substituição da solução química
por soluções de origem orgânica.
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O sistema de plantio direto vem sen-
do com freqüência utilizado em la-

vouras destinadas à produção de grãos
que se caracterizam pelo elevado aporte
de insumos industriais (fertilizantes mi-
nerais e agrotóxicos, especialmente
herbicidas). Esses insumos não são ad-
mitidos na produção orgânica. Desse
modo, são necessários esforços para o
desenvolvimento de sistemas alternati-
vos, sobretudo viáveis para o pequeno
agricultor, havendo, atualmente, maior
demanda para culturas de hortaliças
(Merten, 1983; Ribeiro et al., 1993). No
caso específico do inhame (Colocasia
esculenta), destaca-se a necessidade da
geração de tecnologias apropriadas, le-
vando-se em consideração aspectos
como adubação verde, cobertura morta,
controle da vegetação espontânea e
crestamento foliar pela incidência dire-
ta de raios solares (Nolasco, 1994).

No que diz respeito à adubação ver-
de, diversos autores relataram seus be-
nefícios ligados à biota no sistema solo-
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planta (Miyasaka et al., 1966; Araujo e
Almeida, 1993; De-Polli et al., 1996;
Oliveira, 2001). Apesar de as gramíneas
serem muito usadas, as leguminosas são
as preferidas para adubação verde, por
sua alta capacidade de fixar nitrogênio
atmosférico, significando uma alterna-
tiva de se fornecer esse nutriente às plan-
tas, o que contribui expressivamente na
redução dos custos de produção de cul-
turas econômicas. Além disso, as
leguminosas têm considerável potencial
de produção de biomassa rica em nu-
trientes e capaz de manter ou aumentar
o teor de matéria orgânica do solo (Fran-
co e Souto, 1984).

O objetivo do presente trabalho foi
determinar os efeitos da aveia-preta
(Avena strigosa) e da crotalária
(Crotalária juncea) em sistemas de
plantio direto e cultivo consorciado, res-
pectivamente, no desempenho da cul-
tura do inhame (taro), submetida a ma-
nejo orgânico, na região serrana do es-
tado do Rio de Janeiro.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi instalado em
2001, na EE de Nova Friburgo (Pesagro-
Rio), região serrana do estado do Rio
de Janeiro. Utilizou-se delineamento de
blocos ao acaso com quatro repetições,
em esquema fatorial 2 x 2, em que os
tratamentos corresponderam ao: modo
de plantio (direto ou convencional) e
modo de cultivo (monocultivo ou con-
sórcio com C. juncea). A aveia-preta foi
semeada no mês de maio, como adubo
verde de pré-cultivo, sendo cortada em
agosto, ocasião em que foi plantado o
inhame, que foi colhido no final de abril
de 2002, reiniciando-se o ciclo com a
aveia-preta.

As parcelas comportaram 32 plan-
tas de inhame, no espaçamento de 1,0 x
0,5 m, dispostas em quatro linhas de
plantio, sendo considerada como área
útil aquela ocupada por 12 plantas das
linhas interiores de cada parcela.

RESUMO
Estudaram-se os efeitos do plantio direto em cobertura morta de

aveia-preta e do consórcio com Crotalaria juncea, em sistema orgâ-
nico de produção de inhame, em ensaio na EE de Nova Friburgo
(Pesagro-Rio), região serrana do estado do Rio de Janeiro. Utilizou-
se o delineamento de blocos ao acaso com quatro repetições, em
esquema fatorial 2 x 2, onde os tratamentos corresponderam ao: modo
de plantio (direto ou convencional) e modo de cultivo (monocultivo
ou consórcio com crotalária). O cultivo consorciado com a
leguminosa promoveu maior altura nas plantas do inhame, assim
como reduziu a queima de folhas pelos raios solares. A população
infestante de ervas espontâneas foi mais efetivamente controlada
com a combinação entre consórcio e plantio direto. Nenhum dos
tratamentos influenciou a produtividade do inhame, que foi consi-
derada satisfatória, indicando o potencial do manejo orgânico ado-
tado.

Palavras-chave: Colocasia esculenta, aveia-preta, adubação ver-
de, agroecologia.

ABSTRACT
Main development in direct planting and in conjunction with

sun hemp under organic management

An experiment was carried out in the upland region of Rio de
Janeiro State, Brazil, to evaluate different planting systems on yam
performance under organic management. A randomized blocks design
was used with four replications, in a 2 x 2 factorial scheme comprising
the treatments: soil tillage system (no-tillage or conventional) and
cropping system (monoculture or intercropping with Crotalaria
juncea). Intercropping with C. juncea (sun hemp) stimulated yam
vegetative growth and reduced leaf blight caused by sun radiation.
The weed population was reduced more effectively associating no-
tillage and intercropping with sun hemp. None of the treatments
affected yam yield, which was considered satisfactory indicating the
potential of the organic management adopted.

Keywords: Colocasia esculenta, black oat, green manuring,
agroecology.

(Recebido para publicação em 24 de agosto de 2003 e aceito em 5 de maio de 2004)
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A análise química do solo, coletado
à profundidade de 0-20 cm, apresentou:
pH em água =5,3, Al+3=0,1 cmol

c
/dm3,

Ca+2=3,6 cmol
c
/dm3, Mg+2=1,3 cmol

c
/

dm3, K+=227 mg/kg e P=199 mg/kg).
A cultivar de inhame usada no ex-

perimento representa um ecotipo prefe-
rido pelos produtores da região, apre-
sentando rizomas com túnica roxa e
polpa branca. Apesar da existência de
uma sinonímia muito grande com rela-
ção ao material genético plantado no Rio
de Janeiro, acredita-se que pertença ao
grupo denominado “Chinês”, bem adap-
tado às diversas regiões produtoras do
Estado e de boa aceitação comercial.

A aveia-preta foi semeada a lanço e
roçada rente ao solo quando se apresen-
tava em estádio de plena floração, aos
120 dias após semeadura, sendo logo em
seguida incorporada, com enxada
rotativa, nas parcelas de manejo conven-
cional. A crotalária foi semeada na den-
sidade de 20 sementes por metro linear,
em fileiras duplas espaçadas de 0,50 m,
nas entrelinhas do inhame, 60 dias após
o plantio deste, por ocasião da primeira
capina e mantida permanentemente em
consórcio.

Foram feitas avaliações da ocorrên-
cia natural de ervas espontâneas, deter-
minando-se biomassa total, além de al-
gumas características fitotécnicas do
inhame: área foliar, altura da planta,
número de folhas por planta, conteúdo
de nitrogênio total nas folhas, confor-
me Alves et al. (1994), peso médio do
rizoma central, peso médio dos reben-
tos, número de rebentos por planta, pro-
dutividade e incidência de queimadura
solar nas folhas, estimada por meio da
escala diagramática de Micherreff et al.
(2000), modificada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na análise da variância, o teste “F”
não indicou interação entre cultivo con-
sorciado com crotalária e plantio direto
na palha de aveia-preta, em relação à
altura da planta, área foliar e número de
folhas por planta. Por outro lado, houve
interação com respeito ao teor de nitro-
gênio nas folhas do inhame.

A altura da planta foi aumentada no
consórcio com crotalária, em relação ao
monocultivo, enquanto que a área foliar

e o número de folhas por planta não so-
freram influência do consórcio ou for-
ma de preparo do solo (Tabela 1). O
crescimento acentuado da crotalária,
atingindo altura média de 1,80 m, oca-
sionou sombreamento progressivo das
plantas de inhame. Apesar de que, na
família Arácea, a maioria das espécies
é considerada como de sombra
(Rubatzky e Yamaguchi, 1997), o culti-
vo do inhame consorciado com a
crotalária promoveu alongamento dos
pecíolos, o que elevou o porte das plan-
tas, em comparação ao cultivo “soltei-
ro”, característica essa que normalmen-
te não aparece em plantas consideradas
de sombra (Taiz e Zeiger, 1998).

O plantio direto do inhame na palha
de aveia-preta não influenciou altura,
área foliar e número de folhas, quando
comparado com o plantio convencional
(Tabela 1). No cultivo consorciado com
crotalária, independentemente do siste-
ma de plantio, as plantas de inhame
apresentaram teores de nitrogênio nas
folhas (4,61% com o plantio direto e
4,53% com o plantio convencional) sig-
nificativamente superiores aos encontra-
dos no monocultivo (4,09% com o plan-

tio direto e 3,69% com o plantio con-
vencional). Dentro do sistema de
monocultivo, as plantas cultivadas em
plantio direto apresentaram teores de
nitrogênio significativamente superiores
que o sistema convencional.

Os resultados evidenciaram as van-
tagens proporcionadas pelo cultivo con-
sorciado com leguminosas, principal-
mente no que diz respeito ao aporte de
nitrogênio ao sistema e à ciclagem de
nutrientes, reforçando os resultados ob-
tidos por Yamoah et al. (1986), Kass et
al. (1989), Kang et al. (1990), e Alves
(2000). Além das vantagens do sistema
de plantio direto, registradas por vários
autores (Sidiras e Pavan, 1985;
Bragagnolo e Mielniczuk, 1990; Sá,
1993a; Holtz, 1995), inclui-se a dispo-
nibilidade do N para pronta utilização
pela cultura econômica, decorrente da
decomposição da biomassa do pré-cul-
tivo, deixada na superfície do solo.

O cultivo da crotalária em consór-
cio com o inhame promoveu
sombreamento, diminuindo significati-
vamente a intensidade dessas queima-
duras. Até o quinto mês do ciclo da cul-
tura, a redução foi de 100%, enquanto

Desempenho do inhame (taro) em plantio direto e no consórcio com crotalária, sob manejo orgânico

1 Médias seguidas da mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste  F (p<0,05).
Nova Friburgo, UFRRJ, 2002.

Tabela 1. Altura das plantas, área foliar e número de folhas por planta de inhame, no sexto
mês, em monocultivo ou consorciado com C. juncea, a partir de plantio direto na palha de
aveia-preta e de plantio convencional, submetido a manejo orgânico. Nova Friburgo, UFRRJ/
Embrapa Agrobiologia, 2002.

Sistema de cultivo
Altura da planta

(cm)
Área foliar (cm²)

Número de
folhas/planta

Consorciado 86,21 a¹ 2246,76 a 5,10 a

Monocultivo 65,95 b 2843,40 a 5,17 a

Plantio direto 72,80 a¹ 2440,56 a 5,24 a

Plantio convencional 79,36 a 2649,56 a 5,02 a

CV (%) 12 28 3

1 Médias seguidas da mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste  F (p<0,05).
Nova Friburgo, UFRRJ, 2002.

Tabela 2. Efeito do consórcio com C. juncea sobre o número de folhas por planta afetadas
por queimadura solar, área da folha índice afetada, e incidência de queimadura nas plantas
de inhame submetida a manejo orgânico, cinco e oito meses após o plantio. Nova Friburgo,
UFRRJ/EmbrapaAgrobiologia, 2002.

Sistema de
cultivo

Número de
folhas/planta

Área da folha índice
(cm²)

Plantas com
queimaduras foliares

(%)

5º mês 8º mês 5º mês 8º mês 5º mês 8º mês

Consórcio 0,00 b¹ 2,12 b 0,00 b 54,30 b 0,00 b 80 b

Monocultivo 1,75 a 4,00 a 16,83 a 129,46 a 21,25 a 100 a

CV (%) 43 34 40 42 38 39



640 Hortic. bras., v. 22, n. 3, jul.-set. 2004

no oitavo mês o sombreamento conti-
nuava protegendo as plantas, porém com
um grau de eficiência menor (Tabela 2).
Deve-se, porém, ressaltar que nessa épo-
ca a cultura do inhame já estava com-
pletando seu ciclo, ocasião em que o
desfolhamento poderia trazer algum
beneficio, acelerando a maturação das
plantas e o carreamento de nutrientes da
parte aérea para os órgãos de reserva.
No caso do inhame, este acúmulo de
nutrientes poderia, assim, significar ga-
nho de peso dos rizomas a comercializar,
melhorando o rendimento da cultura. De
acordo com o levantamento realizado
pela RECOPE-RJ (Rede de
Agroecologia do estado do Rio de Ja-
neiro), em seu relatório do 2º semestre
de 1999, os plantios do inhame no esta-
do do Rio de Janeiro sofrem, quase sem-

pre, com queimaduras foliares extensas,
em função da incidência direta dos raios
solares. As lesões provocadas levam à
perda de área foliar e, por conseqüên-
cia, à diminuição na produção de
fotoassimilados, podendo afetar nega-
tivamente o desenvolvimento dos
rizomas.

O sistema de cultivo em consórcio
com a crotalária, associado ao plantio
direto na palha de aveia-preta revelou-
se uma alternativa eficaz para controle
da vegetação espontânea, prescindindo-
se das capinas e do uso de herbicidas.
Até 60 dias do plantio do inhame, a co-
bertura do solo com a palha da aveia-
preta diminuiu a reinfestação pela ve-
getação espontânea, que era composta,
predominantemente, por losna-brava
(Artemisia verlotorum), botão-de-ouro

(Siegesbeckia orientalis) e picão-preto
(Bidens pilosa L.) representando cerca
de 90% das plantas coletadas, manten-
do-a em níveis aceitáveis (Figura 1).
Resultados similares foram obtidos por
Okugie e Ossom (1988), que reporta-
ram o controle da vegetação espontânea
com o uso de cobertura morta (mulch)
de capim colonião (Panicum maximum)
e por Yih (1989) que observou efeito
supressivos sobre reinfestação da vege-
tação espontânea, com o uso de “mulch”
de gramíneas, no cultivo da batata-doce.

As capinas oneram o custo de pro-
dução do inhame, cujo ciclo é longo,
mas são necessárias para o controle da
vegetação espontânea, que acarreta pre-
juízos ao rendimento da cultura, com-
petindo por água e nutrientes (Plucknett
et al., 1970; Onwueme, 1978; Pimenta,
1993). Assim, o emprego conjunto do
plantio direto e do cultivo consorciado
torna-se importante, pois quando o
“mulch” de aveia-preta começa a per-
der sua capacidade de supressão sobre
a vegetação espontânea, intensifica-se
a ação da crotalária (Figura 2), predo-
minando na competição por luz, água e
nutrientes e exercendo a supressão so-
bre a vegetação espontânea, otimizando
os custos com capinas.

O plantio direto não influenciou os
componentes de rendimento da cultura
do inhame, não alterando a produtivida-
de (plantio direto 9,15 t/ha; convencio-
nal 8,82 t/ha). Entretanto, com o tempo,
os benefícios quanto as características
físicas, químicas e biológicas do solo te-
riam, provavelmente, reflexos positivos
na produtividade do inhame. O mesmo
caberia colocar em relação ao consórcio
com a crotalária, que, embora tendo pro-
porcionado controle da queima de folhas
pelo sol e da população de ervas espon-
tâneas, não influiu, a curto prazo na ca-
pacidade produtiva do inhame (consor-
ciado 8,96 t/ha; monocultivo 9,01 t/ha).
Cabe ressaltar que a lavoura sofreu a ação
de um severo veranico no mês de janei-
ro, correspondente ao quinto mês de ci-
clo da cultura, que coincide com um pe-
ríodo de formação dos órgãos de reserva
da planta, o que refletiu em uma produti-
vidade, em todos os tratamentos, abaixo
do normalmente encontrado para região.

Dessa forma pode-se concluir que o
cultivo consorciado com C. juncea pro-

F. L. Oliveira et al.

Figura 1. Biomassa da vegetação espontânea em cultivo de inhame, a partir de plantio
direto na palha de aveia-preta e do plantio convencional após incorporação com enxada
rotativa. Nova Friburgo UFRRJ, 2002.

Figura 2: Biomassa da vegetação espontânea em monocultivo inhame e no cultivo consor-
ciado com Crotalaria juncea. Nova Friburgo UFRRJ, 2002).
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moveu maior altura nas plantas do
inhame, além de ter controlado a quei-
madura de folhas pelo sol e a
reinfestação pela vegetação espontânea.
A associação entre o consórcio com a
leguminosa e o plantio direto na palhada
de pré-cultivo de aveia-preta reduziu a
população de ervas espontâneas. Os di-
ferentes sistemas de produção não tive-
ram influência na produtividade do
inhame, mas o manejo orgânico adota-
do proporcionou rendimento
satisfatório.
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Patógenos como Fusarium
oxysporum f.sp. lycopersici,

Fusarium oxysporum f.sp. redolens,
Cladosporium spp., Aspergillus spp. e
Penicillium spp. podem estar associados
às sementes de tomate (Lycopersicon
esculentum Mill) (Muniz, 2001). No en-
tanto, com o intuito de controlar ou de
erradicar estes patógenos, vários méto-
dos alternativos têm sido propostos em
substituição ao uso de produtos quími-
cos, entre eles, o tratamento térmico via
calor seco (Menten, 1995, Perleberg e
Sperandio, 1998, Trigo et al., 1998, Ma-
chado, 2000; Martins et al., 2001).

A exposição ao calor seco a 70oC por
96 horas controlou Xanthomonas
campestris pv. vesicatoria, bem como,
Aspergillus spp. e Rhizopus spp., sem
comprometer a germinação das semen-
tes de tomate, apesar de provocar redu-
ção do vigor e alterações na estrutura
destas, como na região dos tricomas

LOPES, F.S.; ROSSETTO, C.A.V. Qualidade de sementes de tomate influenciada pelos tratamentos térmico e osmótico. Horticultura Brasileira, Brasília,
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(Silva et al., 2002). Também Muniz
(2001), trabalhando com a mesma es-
pécie, verificou que a exposição ao ca-
lor seco a 70ºC, por períodos de até 15
dias, controlou totalmente os microrga-
nismos (Alternaria alternata, Fusarium
spp. e Cladosporium fulvum), sem cau-
sar danos à germinação e ao vigor das
sementes. Porém, como o tratamento
térmico implica na elevação da tempe-
ratura, o teor de água das sementes pode
interferir no nível de controle dos fun-
gos e, principalmente na qualidade fisio-
lógica das mesmas (Trigo et al., 1998).

Têm sido constatadas várias técni-
cas que vêm sendo aplicadas às semen-
tes com o intuito de favorecer o desem-
penho destas, tais como, o condiciona-
mento osmótico, que emprega solução
de polietilenoglicol, de modo a promo-
ver a hidratação lenta das sementes
(Hardegree e Emmerich, 1994). Com o
emprego deste tratamento, tem sido ob-

servado aumento da emissão da raiz pri-
mária (Mauromicale e Cavallaro, 1995),
da velocidade de geminação (Frett et al.,
1991), da emergência das plântulas
(Muhyaddin e Wiebe, 1989) e do poten-
cial de armazenamento das sementes
(Rossetto et al., 2001 e Rossetto et al.,
2002). Em sementes de tomate, as res-
postas a esta técnica podem ser diferen-
tes em função da qualidade fisiológica
inicialmente apresentada pelas semen-
tes (Penãloza e Eira, 1993) e da cultivar
avaliada (Mauromicale e Cavallaro,
1995). Para Penãloza e Eira (1993), o
condicionamento osmótico, indepen-
dente da cultivar, favoreceu a germina-
ção apenas das sementes dos lotes de
baixa qualidade fisiológica, pois estas
precisam de maior período para promo-
ver a reorganização de suas membranas
celulares, preparando-as para iniciar a
germinação. Além disso, resultados fa-
voráveis desta técnica não foram cons-

RESUMO
O tratamento térmico via calor seco, visando o controle de

patógenos associado às sementes, pode causar danos à qualidade
fisiológica das mesmas, que podem ser recuperados, por meio do
condicionamento osmótico. Avaliou-se o efeito do tratamento tér-
mico via calor seco na qualidade sanitária e fisiológica das semen-
tes de tomate, assim como a influência do condicionamento osmótico
na qualidade fisiológica das sementes submetidas à termoterapia.
As sementes das cultivares Quadrado Mix, Topmec e Calmec VFN
foram expostas ao tratamento térmico a 70; 72,5 e 75oC, em estufa
com circulação forçada, por períodos de zero, 48; 96 e 120 horas. O
período zero, sem a aplicação de calor, foi considerado como teste-
munha. Posteriormente, estas sementes foram avaliadas quanto à
sanidade, condicionadas em solução aerada de polietilenoglicol a
0,0 e –1,0 MPa e submetidas à avaliação do teor de água, da germi-
nação e do vigor. Pelos resultados pode-se concluir que o tratamen-
to térmico via calor seco não foi eficiente em eliminar os patógenos
associados às sementes de tomate, dependendo da cultivar avaliada.
Períodos prolongados de exposição ao calor seco causaram danos à
qualidade fisiológica das sementes de tomate, que não foram recu-
perados com o subseqüente condicionamento osmótico.

Palavras-chave: Lycopersicum esculentum, termoterapia, sanida-
de, germinação.

ABSTRACT
Tomato seeds quality affected by dry heat and osmotic

treatments

The dry heat treatment aiming to control microorganisms in
the seeds can cause damage to the physiological quality of seeds.
Osmotic conditioning can be useful tool for recovering the
physiological quality of the heat treated seeds. The study was
carried out to evaluate the effects of dry heat treatments on the
tomato seeds sanitary and physiologic quality, as well as to analyze
the effect of the osmotic conditioning on seeds submitted to dry
heat treatment. The seeds of cultivars Quadrado Mix, Topmec and
Calmec VFN were heated at 70; 72.5 and 75oC by periods of zero,
48; 96 and 120 hours. After the heat treatment, the seeds were
evaluated for the presence of pathogens and were submitted to the
osmotic conditioning using polyethylenoglicol in the 0.0 and –1.0
MPa osmotic potentials. Seed moisture content, germination test and
vigor tests were performed. The dry heat treatment did not eliminate
the microorganisms in the tomato seeds, depending on variety
evaluted. The prolonged periods of dry heat treatments caused severe
seed damage and the osmotic conditioning treatment was not able to
improve the seed quality.

Keywords: Lycopersicum esculentum, thermoterapy, seed health,
germination.
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tatados a 10oC, porém apenas sob tem-
peraturas de 20 e 30oC (Alvarado et
al.,1987, Pill et al., 1991), condição que
não foi considerada como de estresse,
pois de acordo com Cavallaro et al.
(1994), embora a germinação ocorra sob
temperatura de 10 a 35oC, a temperatu-
ra ótima é de 20 a 25oC e sob tempera-
tura abaixo de 12 a 15o C, a germinação
é reduzida.

Tendo em vista que as respostas do
condicionamento osmótico têm sido dis-
tintas em função da cultivar e da quali-
dade fisiológica das sementes, que pode
estar comprometida pelo tratamento tér-
mico aplicado previamente às mesmas,
este trabalho teve como objetivo ava-
liar o efeito do tratamento térmico via
calor seco na qualidade sanitária e fisio-
lógica das sementes de tomate, assim
como analisar a influência do condicio-
namento osmótico na qualidade fisioló-
gica das sementes submetidas a essa
termoterapia.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi conduzido em labora-
tório da UFRRJ, em 2001. Foram utili-
zadas sementes comerciais de tomate
(Lycopersicon esculentum Mill) das cul-
tivares Quadrado Mix, Topmec e
Calmec VFN, que permaneceram arma-
zenadas em sacos de papel, em câmara
fria (18±2oC, 52±5% de UR do ar), por
dois meses, até o início dos experimen-
tos.

O delineamento experimental ado-
tado foi o inteiramente casualizado, em
esquema fatorial 3x3x4x2 (três cultiva-
res x três temperaturas da estufa x qua-
tro períodos de exposição das sementes
ao calor x duas concentrações de solu-
ção de polietilenoglicol), com quatro
repetições.

Amostras de 5,0g das sementes das
cultivares Quadrado Mix, Topmec e
Calmec VFN foram acondicionadas em
sacos de papel e submetidas ao trata-
mento térmico a 70; 72,5 e 75oC, em
estufa com circulação de ar, por perío-
dos de zero, 48; 96 e 120. O período
zero, sem a aplicação do calor, foi con-
siderado como testemunha. Após os pe-
ríodos, as sementes foram submetidas
ao teste de sanidade, pelo método do
papel de filtro, conforme Brasil (1992),

a 27±2oC, em regime alternado de 12
horas de luz, por sete dias (Silva et al.,
2002). Posteriormente, amostras de 1,5
g de sementes, imersas em 200 ml de
solução de polietilenoglicol a 0,0 e –1,0
MPa, com base em Michel e Kaufmann
(1973), por sete dias a 20oC na ausência
de luz e secas sobre papel de filtro em
condições de laboratório sem controle
por 20 horas. Avaliaram-se o teor de
água e da qualidade fisiológica (ger-

minação e vigor, pelos testes de primei-
ra contagem e condutividade elétrica)
das sementes.

A determinação do teor de água foi
realizada em quatro sub-amostras de 50
sementes, que foram submetidas ao mé-
todo da estufa a 105±3oC, durante 24
horas (Brasil, 1992). O teste de germi-
nação foi realizado em quatro sub-amos-
tras de 50 sementes, que foram mantidas
em 8 horas de luz a 30oC e por dezesseis

Figura 1. Porcentagem de fungos e bactérias associados às sementes de tomate das cultiva-
res Quadrado Mix (a), Topmec (b) e Calmec VFN (c), submetidas ao tratamento térmico.
Rio de Janeiro, UFRRJ, 2001.
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horas de escuro a 20oC, e avaliadas aos
cinco e quatorze dias (Brasil, 1992). O
teste de primeira contagem da germina-
ção foi realizado em conjunto com o
teste anterior, visando obter a porcenta-
gem de plântulas normais aos cinco dias
da instalação do teste. O teste de
condutividade elétrica foi realizado em
quatro sub-amostras de 50 sementes, que
foram pesadas e colocadas em copos
plásticos, contendo 50 ml de água des-

tilada e mantidas a 25oC, por 24 horas
(Rodo et al., 1998).

Os dados foram submetidos à análi-
se de variância. As médias foram apre-
sentadas por meio de regressão
polinomial. A seleção da função de me-
lhor ajuste obedeceu ao maior coeficien-
te de determinação. Os dados referentes
às avaliações de teor de água não foram
analisados estatisticamente, consideran-
do-se apenas as diferenças numéricas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a exposição ao calor seco por
48 horas, houve redução da porcenta-
gem de fungos, principalmente, de
Aspergillus spp., nas sementes de tomate
das cultivares Quadrado Mix e Topmec,
que foram tratadas a 70; 72,5 e 75oC e,
nas da cultivar Calmec VFN, que foram
expostas a 72,5 e 75oC (Figura 1). Além
disso, por ocasião desta avaliação, tam-
bém foi constatado que houve redução
acentuada da porcentagem de bactérias
nas sementes da cultivar Topmec, que
foram expostas a 70oC e nas da cultivar
Calmec VFN, tratadas a 70; 72,5 e 75oC,
cujos sintomas nas plântulas podem ter
sido causados, principalmente, por
Erwinia spp. Silva et al. (2002), tam-
bém empregando o método de cresci-
mento em gerbox, relataram que este
apresenta dificuldades associadas à in-
terpretação dos resultados e que propor-
ciona baixa sensibilidade na detecção de
bactérias, devido ao pequeno tamanho
da amostra.

Também pode-se constatar na Figu-
ra 1, que houve eliminação apenas de
Aspergillus spp. nas sementes da culti-
var Topmec, que foram tratadas a 70;
72,5 e 75oC, por 120 horas e, nas da cul-
tivar Quadrado Mix, que foram expos-
tas a 75oC, por 120 horas. No entanto,
em sementes de tomate, Muniz (2001)
observaram que o tratamento via calor
seco, por 12 e 15 dias eliminou Alter-
naria Alternata, Fusarium spp. e
Cladosporium flavum. Também, Silva et
al. (2002) constataram controle de
Xanthomonas campestris pv.
vesicatoria, assim como de fungos dos
gêneros Aspergillus e Rhizopus, após 96
horas de exposição ao calor. O tratamen-
to térmico não foi suficiente para elimi-
nar todos os microorganismos em se-
mentes de tomate e que a eficiência des-
te tipo de tratamento depende além do
patógeno, da cultivar da mesma espé-
cie, como também relatado por Macha-
do (2000).

Em relação à qualidade fisiológica
das sementes de tomate das cultivares
Quadrado Mix, Topmec e Calmec VFN,
pode-se verificar que não houve dife-
rentes comportamentos destas cultiva-
res quanto à sensibilidade ao tratamen-

Figura 2. Porcentagem de germinação e de plântulas normais na primeira contagem e
condutividade elétrica, obtidos de sementes de tomate de três cultivares, submetidas ao tra-
tamento térmico e ao condicionamento osmótico. Rio de Janeiro, UFRRJ, 2001.
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to térmico (Figura 2). Este resultados
podem estar relacionados aos semelhan-
tes teores iniciais de água das sementes
destas cultivares (Tabela 1). Para Ma-
chado (2000), os efeitos da termoterapia
são mais danosos, à medida que as se-
mentes apresentam teores de água maio-
res, sendo que sementes mais secas são
mais tolerantes às temperaturas mais
altas do que sementes mais úmidas.

As sementes de tomate das três cul-
tivares mantiveram a germinação após
a exposição a 70; 72,5 e 75oC, por 48
horas (Figura 2), embora a termoterapia
tenha promovido a redução de
microorganismos presentes nas semen-
tes após a exposição ao calor, por este
período (Figura 1). Além disso, após a
exposição a 70; 72 e 75oC, por 96 ho-
ras, houve redução acentuada da germi-
nação das sementes das três cultivares,
sendo estes valores semelhantes aos
constatados após a exposição ao calor,
por 120 horas. No entanto, estes resul-
tados foram discordantes aos encontra-
dos por Muniz (2001) e Silva et al.
(2002), pois para estes autores, os maio-
res períodos de exposição da semente
de tomate ao calor não causaram danos
à germinação das mesmas.

Quando as sementes das três culti-
vares foram submetidas a 70; 72,5 e
750C por 48 horas, estas apresentaram
queda do vigor avaliado pela maior
lixiviação de exsudados e pela redução
na porcentagem de plântulas normais na
primeira contagem (Figura 2). Silva et
al. (2002) também constataram redução
do vigor avaliado pela primeira conta-

gem, das sementes das amostras trata-
das, sendo que esta queda foi compen-
sada pelo melhor desenvolvimento das
plântulas devido à ausência de
patógenos, tanto de Erwinia spp. como
de Aspergillus spp.

Neste trabalho, estes resultados pro-
vavelmente estão relacionados ao teor
de água das sementes após o tratamento
térmico, que foi reduzindo até atingir
valores entre 1,75 e 1,0%, por ocasião
da avaliação realizada após 120 horas
de exposição ao calor (Tabela 1). Em
sementes de tomate, Silva et al. (2002)
constataram que o teor de água pode ter
prejudicado não só a velocidade de ger-
minação, como o desenvolvimento de
outros patógenos de sementes, como
Aspergillus spp., Rhizopus spp. e
Erwinia spp. Para Hobbs e Obendorf
(1972), baixos teores de água das semen-
tes provocam danos por embebição, le-
vando ao menor desempenho, uma vez
que a hidratação ocorre rapidamente,
causando danos às membranas em reor-
ganização. No entanto, resultados dis-
cordantes foram obtidos por Nakamura
(1982) que constataram que o teor de
água a 1%, após o tratamento térmico a
70oC por 20 dias, não causou danos à
qualidade fisiológica das sementes.

Quando foi realizado o condiciona-
mento osmótico das sementes de toma-
te das cultivares Quadrado Mix, Topmec
e Calmec VFN, previamente tratadas via
calor seco, pode-se constatar que não
houve diferentes respostas das cultiva-
res (Figura 2). Para Mauromicale e
Cavallaro (1995), o condicionamento

favoreceu a germinação de sementes de
tomate, dependendo da cultivar avalia-
da. De acordo com Penãloza e Eira
(1993), as sementes dos lotes de baixa
qualidade fisiológica precisam de maior
período para a promoção da reorgani-
zação de suas membranas, visando tor-
narem propensas à germinação.

Houve aumento da germinação das
sementes condicionadas das três culti-
vares, que foram previamente tratadas
a 70; 72,5 e 75oC, por zero, 48; 96 e 120
horas, em relação às não condicionadas,
sendo este aumento mais acentuado
quando as sementes foram expostas por
48 horas (Figura 2). Além disso, pelos
testes de condutividade elétrica e pri-
meira contagem, foi evidenciado au-
mento do vigor das sementes condicio-
nadas das três cultivares, que foram pre-
viamente expostas ao calor seco, em
relação às não condicionadas, à seme-
lhança do observado quanto à germina-
ção (Figura 2). No presente trabalho,
esses resultados podem estar relaciona-
dos com o grau de suscetibilidade das
sementes de tomate à injúria provocada
pela rápida embebição das sementes,
que foram expostas ao calor seco por
96 e 120 horas, devido ao menor teor de
água destas sementes (Tabela 1), como
relatado por Vertucci (1989), que a efi-
ciência de reorganização dos constituin-
tes celulares depende da velocidade de
hidratação, ou seja, dentre outros, do
teor de água das sementes.

Pelos resultados obtidos, pode-se
concluir que, dependendo da cultivar
avaliada, o tratamento térmico não foi

Tabela 1. Teor de água das sementes de tomate das cultivares Quadrado Mix, Topmec e Calmec VFN, obtidos antes do tratamento térmico
via calor seco e após o condicionamento osmótico. Rio de Janeiro, UFRRJ, 2001.

Tratamentos
Quadrado Mix Topmec Calmec VFN

70 72 75 70 72,5 75 70 72,5 75

Períodos de
exposição (h)

%

Antes do tratamento térmico

0 10,47 10,61 10,91 10,67 10,61 10,18 10,09 10,55 10,30

48 2,27 2,05 1,98 2,23 1,67 1,38 2,20 1,26 1,14

96 2,03 1,66 1,36 2,05 1,28 1,10 1,94 1,06 1,05

120 1,45 1,38 1,18 1,73 1,18 1,00 1,92 1,00 1,00

Após o condicionamento osmótico

0 14,06 14,42 14,99 14,71 15,99 14,95 14,69 15,03 15,89

48 13,28 13,36 15,26 14,07 14,14 14,18 14,11 14,27 14,42

96 13,65 13,73 14,56 14,68 14,78 14,63 14,16 14,34 14,77

120 13,68 13,83 15,48 14,66 15,15 14,25 14,62 14,69 14,99

Qualidade de sementes de tomate influenciada pelos tratamentos térmico e osmótico
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eficiente em eliminar os patógenos as-
sociados às sementes de tomate. Não
houve diferença de comportamento das
cultivares quanto a sensibilidade de ex-
posição ao tratamento térmico via calor
seco e ao condicionamento osmótico.
Períodos prolongados de exposição ao
calor seco causaram danos à qualidade
fisiológica das sementes de tomate, que
não foram recuperados com o subse-
qüente condicionamento osmótico.
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A qualidade dos produtos agrícolas
não é facilmente definida ou me-

dida como se faz para a produção. O
padrão de qualidade depende dos pro-
pósitos pelos quais a planta ou parte dela
é utilizada (Mengel e Kirkby, 1987). Na
cultura da melancia, as principais variá-
veis usadas para definir a qualidade são
conteúdo de açúcar, firmeza da polpa,
sólidos solúveis totais, aparência exter-
na e interna e acidez total titulável dos
frutos (Elmostrom e Davis, 1981;
Simonne et al., 1992).

Segundo Pantástico et al. (1979), a
qualidade final do produto está relacio-
nada, direta e indiretamente, com nume-
rosos fatores intrínsecos e extrínsecos,
que atuam sobre todas as fases de cres-
cimento e desenvolvimento do vegetal.
As características de qualidade do fruto
representam o somatório das influências
destes fatores, ao longo do processo pro-
dutivo. Entre os vários fatores, a nutri-
ção potássica destaca-se pelo fato de que
o potássio é o nutriente descrito na lite-
ratura como o “elemento da qualidade”,
pois afeta atributos como cor, tamanho,
acidez, resistência ao transporte, manu-
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seio, armazenamento, valor nutritivo e
qualidades industriais (Raij, 1990).

Em hortaliças, sua ação benéfica re-
vela-se de diferentes maneiras e confor-
me a espécie. Em melancia, a adubação
potássica aumentou o teor de sólidos
solúveis, espessura e resistência da cas-
ca (Sundstrom e Carter, 1983; Deswal e
Patil, 1984), enquanto que no meloeiro,
além do incremento nos sólidos solúveis
interferiu na maturação do fruto (Nerson
et al., 1997). No tomateiro, o potássio
aumentou o conteúdo de vitamina C,
acidez total e açúcares dos frutos (Fon-
tes et al., 2000), enquanto em cenoura e
cebola aumentou o período pós-colhei-
ta (Shibairo et al.,1998).

O cloreto de potássio (KCl) tem sido
a fonte de potássio mais utilizada na
produção de hortaliças, principalmente,
devido ao seu baixo custo. Em algumas
hortaliças têm sido verificados proble-
mas com excesso de cloro, afetando, na
maioria das vezes, a qualidade do pro-
duto colhido. Neste sentido, Panique et
al. (1997), num estudo comparativo de
fontes de potássio, verificaram que o
cloreto de potássio diminuiu o conteú-

do de amido e o peso específico, aumen-
tou o teor de água, reduziu o período de
armazenamento e a qualidade dos tubér-
culos de batata para fritura (Zehler et
al.,1986). Os mesmos autores relatam
que em espinafre as plantas adubadas
com K

2
SO

4
 conservaram melhor a sua

qualidade pois, após quatro dias de
armazenamento, apresentaram perda de
umidade de 19%, enquanto as adubadas
com KCl perderam 24%.

Embora o KCl seja bastante empre-
gado na cultura da melancia, não foi
encontrado literatura mostrando a
influência comparativa de fertilizantes
potássicos na qualidade de frutos de
melancia.

O presente trabalho teve como ob-
jetivo avaliar a qualidade de frutos de
melancia em função de fontes e doses
de potássio, em duas épocas de cultivo
da melancieira no estado de São Paulo.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram conduzidos dois experimen-
tos em propriedades rurais próximas à
cidade de Borborema (SP), de outubro

RESUMO
Foram conduzidos dois experimentos em propriedades rurais

próximas à cidade de Borborema (SP), de outubro a dezembro de
2001 e de fevereiro a abril de 2002, com o objetivo de avaliar a
qualidade de frutos de melancia, híbrido Tide, em função de fontes e
doses de potássio. O delineamento experimental utilizado foi o de
blocos casualizados completos, em esquema fatorial 3 x 4, com três
repetições, sendo avaliadas as fontes cloreto, nitrato e sulfato de
potássio e as doses de 50; 100; 200 e 300 kg ha-1 de K

2
O. Foram

avaliados: sólidos solúveis totais (SST), acidez total titulável (ATT)
e a relação SST/ATT. Os sólidos solúveis não foram influenciados
por fontes e doses de potássio, mas apenas pela época de cultivo,
sendo maior no plantio de fevereiro a abril de 2002. A acidez titulável
aumentou até um ponto máximo com o incremento nas doses de
potássio, enquanto que a relação SST/ATT apresentou uma redução
até um ponto mínimo.

Palavras-chave: Citrullus lanatus, nutrição de plantas, fertilizantes
potássicos.

ABSTRACT
Quality of watermelon fruits as a function of sources and

doses of potassium

Two field experiments were carried out in Borborema, São Paulo
State, Brazil, from October to December 2001 and from February to
April 2002, to evaluate the quality of watermelon fruits, hybrid Tide,
as a result of potassium sources and doses. The experimental design
was a randomized complete blocks, in a 3 x 4 factorial scheme with
three replications. The treatments consisted of the three potassium
sources (chloride, nitrate and sulphate) and four potassium doses
(50; 100; 200 and 300 kg ha-1 of K

2
O). Total soluble solids (TSS),

total titratable acidity (TTA) and TSS/TTA ratios were evaluated.
Soluble solids were influenced by the growing season with higher
values from February to April. Total titratable acidity increased and
TSS/TTA ratio decreased when increasing the potassium doses.

Keywords: Citrullus lanatus, plant nutrition, fertilizers, potassium.

(Recebido para publicação em 25 de agosto de 2003 e aceito em 27 de abril de 2004)
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a dezembro/2001 e de fevereiro a abril/
2002. Os solos das áreas experimentais
foram classificados como Argissolo
Vermelho-Amarelo distrófico textura
média. Para a caracterização dos solos
foram coletadas amostras compostas na
profundidade de 0 a 20 cm cujas análi-
ses químicas revelaram: área 1 (cultivo
de out. a dez. de 2001): pH (CaCl

2
) =

4,2; M.O.= 11 g dm-3; P (resina) = 2,0
mg dm-3; S = 3,0 mg dm-3; K = 1,1 mmol

c

dm-3; Ca = 7,0 mmol
c 
dm-3; Mg = 3,0

mmol
c 
dm-3; H + Al = 28 mmol

c 
dm-3;

SB = 11,1 mmol
c
dm-3; T = 39,1 e V =

28%; e área 2 (cultivo de fev. a abr. de
2002): pH (CaCl

2
) = 4,8; M.O.= 19 g

dm-3; P (resina) = 3,0 mg dm-3; S = 5,0
mg dm-3; K = 1,0 mmol

c 
dm-3; Ca = 8,6

mmol
c 
dm-3; Mg = 5,4 mmol

c 
dm-3; H +

Al = 16 mmol
c 

dm-3; SB = 15,0
mmol

c
dm-3 ; T = 31,0 e V = 48,4%.

O delineamento experimental utili-
zado foi o de blocos casualizados com-
pletos, em esquema fatorial 3 x 4, com
três repetições. Cada unidade experi-
mental contou com três linhas de 8 plan-
tas, no espaçamento de 3,0 m entre fi-
leiras e 1,7 m entre plantas, e com uma
área de 122,4 m2. Utilizou-se a linha
central como área útil da parcela, ex-
cluindo-se a primeira e última planta da
linha.

O preparo do solo constou de aração
seguida de gradagem, onde foi distribuí-
do o calcário dolomítico em área total,
com incorporação através de grade, 50
dias antes do transplante, em quantida-
de para elevar a saturação por base a
70% (Raij et al., 1997). Após esse perío-
do, procedeu-se a abertura dos sulcos
com aproximadamente 30 cm de pro-
fundidade e realizou-se a adubação.

Foram avaliadas as fontes cloreto,
nitrato e sulfato de potássio e as doses
50; 100; 200 e 300 kg ha-1 de K

2
O, sen-

do parceladas em 25% no sulco de
transplantio, 25% aos 7 dias após o

transplante (DAT), 25% aos 21 DAT e
25% aos 35 DAT, juntamente com o ni-
trogênio.

O N foi aplicado na forma de nitrato
de amônio em dose de 30 kg ha-1 no sul-
co de transplantio e 90 kg ha-1 em co-
bertura parcelado em três vezes, tota-
lizando 120 kg ha-1. Para as doses de 50;
100; 200 e 300 kg ha-1 de K

2
O fornecidas

via nitrato de potássio, foi necessário
complementar com 105,2; 90,4; 60,8 e
31,2 kg ha-1 de N, na forma nitrato de
amônio a fim de totalizar a dose de 120
kg ha-1 de N prevista.

No sulco, foram aplicados, também,
240 kg ha-1 de P

2
O

5
 na forma de

superfosfato simples e superfosfato tri-
plo, balanceados a fim de fornecer 50
kg ha-1 de enxofre. Os tratamentos com
dose de 50; 100; 200 e 300 kg ha-1 de
K

2
O na fonte de K

2
SO

4
, receberam como

íon complementar 17, 34, 68 e 102 kg
ha-1 de S, e os na fonte KCl receberam
39; 78; 156 e 234 kg ha-1 de Cl, respec-
tivamente.

O híbrido Tide, utilizado nos ensaios,
caracteriza-se pela sua precocidade,
apresentando ciclo médio do plantio à
colheita de 80 a 90 dias, com frutos de
formato redondo-ovalado e peso médio
de 10 a 12 kg, casca verde-escura com
estrias verde-claras e polpa vermelho-
brilhante. A semeadura foi realizada em
bandejas de poliestireno expandido para
128 mudas, preenchidas com substrato
comercial, onde permaneceram em abri-
go por um período de 30 dias até o trans-
plante.

No primeiro experimento, o trans-
plante foi realizado em 03/10/2001 e no
segundo em 14/02/2002, quando as
plântulas apresentavam duas folhas de-
finitivas. A partir dos 20 DAT, foram
feitas adubações foliares semanalmen-
te, junto com os agrotóxicos, empregan-
do 200 ml por 100 L de solução dos produ-
tos contendo 0,6 g L-1 de Mg; 0,8 g L-1 de

Ca e 0,05 g L-1 de B; 0,3 g L-1 de Zn; 0,2
g L-1 de Mn e 0,01 g L-1 de Mo. A
pluviometria foi de 436 mm e 253 mm
de chuva, respectivamente no primeiro
e segundo experimento. Não foi reali-
zado nenhuma irrigação complementar.

Além das pulverizações com defen-
sivos agrícolas, foram realizadas capi-
nas e penteamento das ramas. A colhei-
ta dos frutos foi iniciada no primeiro
experimento aos 70 DAT e no segundo
aos 65 DAT, sendo realizadas, respecti-
vamente, 3 e 2 colheitas com intervalo
de 7 dias.

Para avaliação da qualidade, foram
selecionados dois frutos representativos
de cada parcela. Foram avaliados os
sólidos solúveis totais, por refratometria
(º Brix); acidez total titulável (g ácido
cítrico/100 ml de suco), através da
titulação com solução NaOH (0,1 N)
previamente padronizada e a relação
entre sólidos solúveis e acidez total.

As análises de variância das carac-
terísticas avaliadas foram realizadas iso-
ladamente para cada experimento. Após
procedeu-se à análise conjunta dos ex-
perimentos com o auxílio do software
SAS. Conforme Pimentel Gomes
(1990), para o fator quantitativo (doses
de K) foi feita análise de regressão, en-
quanto que para o fator qualitativo (fon-
tes de K) foi utilizado o teste Tukey, ao
nível de 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O teor de sólidos solúveis totais
(SST) não foi influenciado por fontes e
doses de potássio mas apenas pela épo-
ca de cultivo. O maior teor foi obtido
no experimento conduzido de fevereiro
a abril/2002 (Tabela 1), provavelmente,
devido à menor precipitação ocorrida
neste período, sobretudo nos estádios de
crescimento e maturação dos frutos,
ocasionando maior concentração de só-
lidos solúveis nos mesmos. Esses resul-
tados são concordantes com os de
Weston e Barth (1997) e Fabeiro et al.
(2002), que sob condições de estresse
hídrico verificaram aumentos nos teo-
res de sólidos solúveis e de açúcares nos
frutos de tomate e melão.

Os teores de sólidos solúveis fo-
ram superiores aos encontrados por
Araújo et al. (1994) e Leonel et al.

L. C. Grangeiro e A. B. Cecílio Filho

1Médias seguidas de mesmas letras na coluna, não diferem entre si (Tukey a 5%).

Tabela 1.  Sólidos solúveis totais (SST), acidez total titulável (ATT) e relação SST/ATT de
frutos de melancia, híbrido Tide, em função da época de cultivo. Jaboticabal, UNESP, 2003.

Época
Sólidos solúveis

totais (ºBrix)
Acidez total titulável

(g /100 ml suco)
Relação SST/ATT

Out.-dez./2001 11,2 b¹ 0,247 b 48,2 a

Fev.-abr./2002 12,0 a 0,256 a 47,2 b

C.V. (%) 5,6 16,1 16,2



649Hortic. bras., v. 22, n. 3, jul.-set. 2004

(2000), quando avaliaram a qualidade
de diferentes cultivares de melancia. As
diferenças encontradas por eles podem
ser atribuídas às cultivares, ao sistema
e local de plantio.

Na literatura tem sido reportado que
a adubação potássica propicia aumento
no teor de sólidos solúveis totais, pelo
papel importante que esse nutriente de-
sempenha na translocação de
fotossintatos e na ativação de diversas
enzimas, como foi verificado em me-
lancia por Deswal e Patil (1984), toma-
te (Hartz et al., 1999), melão (Aydin et
al., 2002) e pimentão (Nannetti, 2001).
Por outro lado, semelhante ao observa-
do neste trabalho, há resultados mostran-
do ausência de efeito, como por exem-
plo, em tomate (Silva, 1994; Fontes et
al., 2000), melão (Costa, 2002) e me-
lancia (Locascio e Hochmuth, 2002).

A acidez total titulável foi influen-
ciada significativamente pela interação
época de cultivo e dose de potássio. A
acidez titulável aumentou até um nível
com as doses de potássio em ambos os
experimentos, com máximos de 0,260
e 0,268 g de ácido cítrico/100 ml de
suco, obtidos nas doses de 108 e 131 kg
ha-1 de K

2
O nos experimentos conduzi-

dos de outubro a dezembro de 2001 e
fevereiro a abril de 2002, respectiva-
mente (Figura 1). Nessa última época,
também foi obtido um maior valor mé-
dio do experimento em acidez titulável
(Tabela 1).

A acidez devida a ácidos orgânicos
é uma característica importante no que
se refere a palatabilidade de muitos fru-
tos. Com poucas exceções, diminui com
a maturação, em decorrência do proces-
so respiratório ou de sua conversão em
açúcares (Kader, 1978; Pretty, 1982). O
aumento no fornecimento de K aumen-
ta, também, seu conteúdo nos frutos
melhorando sua distribuição. É de se
esperar, então, que ocorra maior
neutralização de ácidos, tornando os fru-
tos mais doces.

A relação sólidos solúveis/acidez
titulável apresentou, inicialmente, redu-
ção quando passou da dose de 50 para
100 kg ha-1 de K

2
O, aumentando poste-

riormente com doses maiores (Figura 2).
No experimento de outubro a dezembro
de 2001, a maior relação (59,3) foi ob-
tida na dose de 50 kg ha-1 K

2
O, enquan-

to que no experimento seguinte foi nas
doses de 50 e 250 kg ha-1 de K

2
O. No

experimento de outubro a dezembro de
2001, a relação média de SST/ATT foi
superior à obtida no cultivo seguinte

(Tabela 1), apesar dos sólidos solúveis
totais e acidez total titulável serem me-
nores. Em tomateiro, Montoya et al.
(2002) verificaram redução nesta rela-
ção em função do aumento da concen-

Qualidade de frutos de melancia em função de fontes e doses de potássio

Figura 1. Acidez total titulável de frutos de melancia, híbrido Tide, em função das doses de
potássio, no cultivo de outubro a dezembro de 2001 (Y1) e de fevereiro a abril de 2002 (Y2).
Jaboticabal, UNESP, 2003.

Figura 2. Relação sólidos solúveis e acidez titulável de fruto (SST/ATT) de melancia, híbri-
do Tide, em função das doses de potássio, no cultivo de outubro a dezembro de 2001 (Y1) e
de fevereiro a abril de 2002 (Y2). Jaboticabal, UNESP, 2003.
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tração de potássio na solução nutritiva.
Em abacaxizeiro, a aplicação de K au-
mentou ao mesmo tempo os teores de
sólidos solúveis totais e o de acidez dos
frutos, conferindo-lhes um bom equilí-
brio açúcares:acidez, representado pe-
los altos valores da relação SST/ATT
(Paula et al., 1991).

Entretanto, deve-se tomar cuida-
do em situações onde a acidez e o teor
de sólidos solúveis são baixos, pois po-
dem proporcionar relação SST/ATT ele-
vada, induzindo a interpretações errô-
neas com relação ao sabor do fruto.

AGRADECIMENTOS

À FAPESP pelo auxílio financeiro
concedido para a realização deste tra-
balho (processo 2000/01797-0).

LITERATURA CITADA

ARAÚJO, E.C.E.; SOUSA, U.F.; LIMA, P.S.C.;
RITSCHEL, P.S. Avaliação de cultivares e
espaçamentos de melancieira (Citrullus lanatus
Thumb. Matsum & Nakai). Teresina: EMBRAPA
– CPAMN, 1994. 7 p. Mimeografado.
AYDIN, S.; MORDOGAN, N.; YAGMUR, B.;
GURPINAR, A.; KÜÇÜK, S.A. Effects of K

2
SO

4

applications on fruit yield and some quality
parameters in melon. Disponível em:<http://
www.toprak.org.tr/isd/can_87.htm>. Acesso em:
22 nov. 2002.
COSTA, C.C. Concentração de potássio na solu-
ção nutritiva e números de frutos por planta so-
bre a produção e qualidade dos frutos do meloei-
ro. 2002. 51 p. (Tese mestrado) – UNESP,
Jaboticabal, 2002.
DESWAL, I.S.; PATIL, V.K.; Effects of N, P and
K on the fruit of water melon. Journal of
Maharashtra Agricultural Universities, Pune, v.9,
n.3, p.308-309, 1984.
ELMOSTROM, G.W.; DAVIS, P.L. Sugar in
developing and mature fruits of several
watermelon cultivars. Journal of the American
Society of Horticultural Science, v.106, n.3, p.330-
333, 1981.

L. C. Grangeiro e A. B. Cecílio Filho

FABEIRO, C.; OLALLA, F.M. de SANTA;
JUAN, J.A. Production of muskmelon (Cucumis
melo L.) under controlled deficit irrigation in a
semi-arid climate. Agricultural Water
Management, v.54, p.93-105, 2002.

FONTES, P.C.R.; SAMPAIO, R.A.; FINGER,
F.L. Fruit size, mineral composition and quality
of trickle-irrigated tomatoes as affected by
potassium rates. Pesquisa Agropecuária Brasilei-
ra, Brasília, v.35, n.1, p.21-25, 2000.

HARTZ, T.K.; GIANNINI, C.; MIYAO, G.; VA-
LENCIA, J.; CAHN, M.; MULLEN, R.;
BRITTAN, K. Soil cation balance affects tomato
fruit color disorders. Acta Horticulturae, n.487,
p.49-55, 1999.

KADER, A.A. Quality factors: definition and
evaluation for fresh horticultural crops. In:
KADER, A.A. Postharvest Technology of
Horticultural Crops. California: University of
California, 1978. p.118-121.

LEONEL, L.A.K.; ZÁRATE, N.A.H.; VIEIRA,
M.C.; MARCHETTI, M.E. Produtividade de sete
genótipos de melancia em Dourados. Horticultura
Brasileira, Brasília, v.18, n.3, p.222-224, 2000.

LOCASCIO, S.J.; HOCHMUTH, G.J.
Watermelon production as influenced by lime,
gypsum, and potassium. HortScience, v.37, n.2,
p.322-324, 2002.

MENGEL, K.; KIRKBY, E.A. Principles of Plant
Nutrition. 4. ed. Berne: International Potash
Institute, 1987. 687 p.

MONTOYA, R.B.; SPINOIA, A.G.; GARCIA,
P.S.; PAREDES, D.G. Demanda de potasio del
tomate tipo sadette. Disponível em: <http://
www.chapingo.mx/terra/contenido/20/4art 391 –
399. pdf.> Acesso em: 18 dez. 2002.

NANNETTI, D.C. Nitrogênio e potássio aplica-
dos via fertirrigação na produção, nutrição e pós-
colheita do pimentão, 2001. 184 p. (Tese douto-
rado), UFLA, Lavras, 2001.

NERSON, H.; EDELSTEIN, M.; BERDUGO, R.;
ANKORION, Y. Monopotassium phosphate as a
phosphorus and potassium source for greenhouse-
winter-grown cucumber and muskmelon. Journal
of Plant Nutrition, New York, v.20, n.2 e 3, p.335-
344, 1997.

PANIQUE, E.; KELLING, K.A.; SCHULTE, E.E.;
HERO, D.E.; STEVENSON, W.R.; JAMES, R.V.
Potassium rate and source effects on potato yield,
quality, and disease interaction. American Potato
Journal, v.74, p.379-398, 1997.

PANTASTICO, E.B.; CHATTOPADHY, T.K.;
SUBRAMANYAM, H. Almacienamento y
operaciones comerciales de almacenaje. In:
PANTASTICO, E.B. Fisiologia de la
postrecoleccion, manejo y utilizacion de frutas y
hortalizas tropicales u subtropicales. México:
Continental, 1979. p.375-405.
PAULA, M.B.; CARVALHO, V.D.; NOGUEIRA,
F.D.; SOUZA, L.F.S. Efeito da calagem, potássio
e nitrogênio na produção e qualidade do fruto do
abacaxizeiro. Pesquisa Agropecuária Brasileira,
Brasília, v.26, n.9, p.1337-1343, 1991.
PIMENTEL GOMES, F. Curso de estatística ex-
perimental, 12 ed. Piracicaba: Nobel, 1990. 466 p.
PRETTY, K.M. O potássio e a qualidade da pro-
dução agrícola. In: YAMADA, T.; IGUE, K.;
MUZILLI, O.; USHERWOOD, N.R. Potássio na
agricultura brasileira. Piracicaba: POTAFOS,
1982. p.177-194.
RAIJ, B.V. Potássio: necessidade e uso na agri-
cultura moderna. Piracicaba: POTAFOS. 1990.
45 p.
RAIJ, B.V.; CANTARELLA, H.; QUAGGIO, J.A.;
FURLANI, A.M.C. Recomendações de adubação
e calagem para o estado de São Paulo. Campinas:
IAC, 1997. 285 p. (Boletim Técnico, 100).
SHIBAIRO, S.; UPADAHYAYA, M.K.;
TOIVONEN, P.M.A. Potassium nutrition and
postharvest moisture loss in carrots (Daucus
carota L.). Journal of Horticultural Science &
Biotechnolog, Kent, v.73, n.6, p.862-866, 1998.
SILVA, E.C. Efeito de doses de nitrogênio
(nitrocálcio) e potássio (cloreto de potássio) na
produção e em algumas características qualitati-
vas dos frutos do tomateiro (Lycopersicon
esculentum Mill) cultivar Santa Clara, podado e
adensado. 1994. 92 p. (Tese mestrado) UFLA,
Lavras, 1994.
SIMONNE, E.H.; MILLS, H.A.; SMITTLE, D.A.
Ammonium reduces growth fruit yield and fruit
quality of watermelon. Journal of Plant Nutrition,
New York, v.15, n.12, p.2727-2741, 1992.
SUNDSTROM, F.J.; CARTER, S.J. Influence of
K and Ca on quality and yield of watermelon.
Journal American Society for Horticultural
Science, v.108, n.5, p.879-881, 1983.
WESTON, L.A.; BARTH, M.M. Preharvest factors
affecting postharvesth quality of vegetables.
HortScience, v.32, n.5, p.812-816, 1997.
ZEHLER, E.; KREIP, H.; GETHING, P.A. Sulfa-
to de potássio e cloreto de potássio: sua influên-
cia na produção e na qualidade das plantas culti-
vadas. Campinas: Fundação Cargill, 1986. 111 p.



651Hortic. bras., v. 22, n. 3, jul.-set. 2004

A importância econômica da cultu
ra do alho tem aumentado sensivel-

mente nos últimos anos, não só pelo seu
uso generalizado como condimento, mas
também por algumas qualidades tera-
pêuticas que a ele são atribuídas. As
pesquisas têm mostrado resultados po-
sitivos para o incremento da produção
como, por exemplo, cultivares mais ade-
quadas para o plantio, vernalização de
alhos nobres, ponto de colheita ideal,
correto manejo da irrigação,
armazenamento adequado, entre outros
(Mota, 2003).

O fotoperíodo e a temperatura são
fatores limitantes à bulbificação do alho,
sendo que há diferenças entre cultiva-
res quanto às exigências em fotoperíodo,
(Bernardi e Igue, 1972).

A bulbificação do alho é favorecida
pelo fotoperíodo longo e, uma vez re-
cebido o estímulo, este poderá ser trans-
mitido para outras partes da planta, que
dará origem aos bulbilhos (Leopold e
Kriedmann, 1975). Carvalho (1975),
estudando os efeitos do fotoperíodo na
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bulbificação e crescimento do alho, cul-
tivares ‘Amarante’ e ‘Centenário’, con-
cluiu que os fotoperíodos mais longos
antecipam o início de formação dos bul-
bos, reduzindo o ciclo da cultura. Pou-
co frio na fase inicial, muito frio na fase
média, calor e dias longos na fase final
do ciclo, são consideradas condições
ideais (Regina, 1976).

A exposição dos bulbilhos à tempe-
ratura entre 0 e 10oC por um a dois me-
ses aceleram a bulbificação, substituin-
do as exigências climáticas iniciais
(Jones e Mann, 1983). Segundo Zing
(1983), o tratamento a frio pré-plantio
em alho antecipa a formação do bulbo,
reduz o ciclo e quebra a dormência dos
bulbilhos. Algumas cultivares, como
Chonan, Caçador e Quitéria, necessitam
de frigorificação pré-plantio de seus
bulbilhos para que ocorra bulbificação
em cultivo na região Sudeste. Esta téc-
nica diminui a exigência fotoperiódica
destas cultivares (Souza e Casali, 1986).
Contudo, o artifício da frigorificação
está fortemente relacionado com a

indução do superbrotamento (Mann e
Minges, 1958; Burba, 1983). O
“superbrotamento” é uma anomalia ge-
nético-fisiológica que se caracteriza pela
brotação antecipada dos bulbilhos an-
tes da colheita. Os brotos novos cres-
cem através do pseudocaule e emergem
nas axilas das folhas, dando à planta o
aspecto de uma ramificação abundante.
É uma característica que influi negati-
vamente na cultura do alho, pois além
de reduzir a produtividade, deprecia o
produto, fazendo com que o seu valor
comercial seja comprometido (Souza e
Casali, 1986).

Aoba e Takagi (1971) verificaram
que plantas provenientes de bulbilhos
frigorificados à temperatura de 5 a 15oC,
por 20 a 30 dias, apresentaram
bulbificação antecipada, sendo tanto
maior o efeito quanto menor a tempera-
tura e maior o tempo de tratamento.
Nestas condições, Carvalho et al. (1980)
observaram produção de bulbos de peso
médio inferior aos obtidos nos tratamen-
tos sem frigorificação. Resultados seme-

RESUMO
Avaliou-se cultivares de alho nobre [Caçador 30, Caçador 40,

Caçador, Caxiense, Chonan, Contestado, Gigante Núcleo, Quitéria
e Quitéria obtida por cultura de tecidos (CT)] submetidas à
vernalização (4ºC) por 50 dias na região de Lavras (MG). O delinea-
mento experimental utilizado foi blocos casualizados, com três re-
petições. Não foram observadas diferenças significativas entre as
cultivares em relação à altura de plantas aos 60 dias após o plantio.
A cultivar Caxiense apresentou a maior produção total de bulbos,
diferindo estatisticamente das cultivares Caçador 30 e Contestado.
As cultivares que apresentaram os menores índices de
superbrotamento foram Chonan, Gigante Núcleo, Quitéria e Caça-
dor. As cultivares Contestado e Caxiense apresentaram as maiores
taxas de ocorrência desta anormalidade. As maiores produções co-
merciais de bulbos foram obtidas com as cultivares Quitéria e Caça-
dor. Não foram observadas diferenças significativas de peso médio
de bulbos e número de bulbilhos por bulbo da produção comercial
entre as cultivares. A cultivar Gigante Núcleo apresentou maior peso
médio de bulbilho da produção comercial quando comparada com
as cultivares Contestado, Quitéria (CT) e Caçador 30, que não dife-
riram entre si.

Palavras-chave: Allium sativum, produção, superbrotamento.

ABSTRACT
Vernalization of noble garlic cultivars in the region of Lavras,

Brazil

Noble garlic cultivars were submitted to the vernalization (4ºC)
during 50 days in the region of Lavras, Minas Gerais State, Brazil.
The evaluated cultivars were Caçador 30, Caçador 40, Caçador,
Caxiense, Chonan, Contestado, Gigante Núcleo, Quitéria and
Quitéria obtained through tissue culture (CT). The experimental
design was a complete randomized block, with three replications.
No significant differences were observed in relation to plant height
60 days after planting date. Caxiense presented the highest total
production of bulbs, differing significantly from the cultivars Caçador
30 and Contestado. The cultivars showing lesser indexes of secondary
growth were Chonan, Gigante Núcleo, Quitéria and Caçador.
Contestado and Caxiense presented the greatest percentages of bulbs
with this abnormality. The highest commercial productions of bulbs
were obtained with Quitéria and Caçador. No statistical differences
in relation to average weight of bulbs and number of cloves per bulb
were observed among the cultivars. Gigante Núcleo presented greater
average weight of cloves when compared with Contestado, Quitéria
(CT) and Caçador 30, that did not differ from each other.

Keywords: Allium sativum, production, secondary growth.
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lhantes foram obtidos por Rakhimbaev
e Ol’shanskaya (1976) comparando bul-
bos armazenados a baixas temperaturas
(-2oC a +2oC) e temperaturas mais ele-
vadas (18oC a 20oC). Os autores cons-
tataram que, embora os bulbos tratados
com baixas temperaturas fossem mais
precoces, a produção foi menor e de
qualidade inferior em relação aos bul-
bos armazenados em temperaturas mais
elevadas.

O presente trabalho objetivou ava-
liar o desempenho produtivo de culti-
vares de alho nobre submetidas à
vernalização na região de Lavras.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido de
maio a outubro/2001, em condições de
campo, na UFLA, localizada na latitu-
de de 21o 14’ S, longitude de 45o 00’ W
e a uma altitude de 910 m. O clima da
região, segundo a classificação de
Koeppen, é do tipo Cwb, caracterizado
por uma estação seca entre abril e se-
tembro e por outra estação chuvosa, de
outubro a março. O experimento foi
conduzido em um Latossolo Vermelho
Distroférrico.

Os tratamentos foram constituídos
pelas cultivares Caçador-30, Caçador-
40, Caçador, Caxiense, Chonan, Contes-
tado, Gigante Núcleo, Quitéria e
Quitéria obtida por cultura de tecidos
(CT). Os bulbos-semente da cultivar
Caçador foram obtidos em uma proprie-
dade de São Gotardo (MG) que já a
plantava há seis anos, enquanto que as
cultivares Caçador-30 e Caçador-40 fo-
ram recebidas de Santa Catarina. Os bul-
bos-semente das demais cultivares fo-
ram selecionados da multiplicação rea-
lizada pela UFLA. Os bulbos da culti-
var Quitéria (CT) já haviam sido sub-
metidos a cinco multiplicações. Os bul-
bos-semente de todas as cultivares fo-
ram submetidos à vernalização por 50
dias, em câmara com temperatura mé-
dia de 4ºC.

O delineamento experimental utili-
zado foi blocos casualizados, com três
repetições. Cada parcela ocupou 1 m2

de canteiro e foi constituída por cinco
linhas de plantio, com dez plantas cada,
sendo a área útil constituída pelas três
linhas centrais e a bordadura pelas duas
linhas laterais. Os bulbilhos foram

plantados em 04/05/01 à profundidade
de 5 cm, com espaçamento de 10 cm
entre plantas e 20 cm entre linhas. Fo-
ram utilizados para plantio os bulbilhos
retidos na peneira 3 (malha 8 x 17 mm),
apresentando peso médio de 2,3 g. An-
tes do plantio, os bulbilhos foram trata-
dos com solução de Iprodione (0,2%)
para prevenir o ataque de patógenos de
solo.

Dez dias antes do plantio foram apli-
cados 50 kg ha-1 de N, 175 kg ha-1 de
P

2
O

5
, 100 kg ha-1 de K

2
O, 3 kg ha-1 de B

e 3 kg ha-1 de Zn, respectivamente, na
forma de sulfato de amônio,
superfosfato simples, cloreto de potás-
sio, bórax e sulfato de zinco. A aduba-
ção de cobertura foi feita com 20 kg ha-1

de N, aos noventa dias após o plantio.
As daninhas foram controladas por

capina manual sempre que necessário.
Durante a condução do experimento
observou-se a ocorrência de tripes
(Thrips tabaci), ferrugem (Puccinia
allii) e mancha púrpura (Alternaria
porri), que foram controladas com pul-
verizações com produtos à base de
monocrotofós, mancozeb e
tebuconazole.

Usou-se aspersão convencional, sen-
do as irrigações efetuadas de dois em
dois dias no primeiro mês após o plan-
tio, e posteriormente de três em três dias.
Aos cinqüenta dias após o plantio a irri-
gação foi suspensa por dez dias para
diminuir os possíveis efeitos do
superbrotamento na aparência e quali-
dade comercial dos bulbos. A irrigação
também foi suspensa aos 95 dias após o
plantio, quando as cultivares apresenta-
ram início de secamento das folhas.

Colheu-se de agosto a outubro de
2001, de acordo com o ciclo vegetativo
de cada cultivar, quando as plantas apre-
sentavam apenas seis folhas verdes em
início de secamento. Após a colheita, as
plantas foram submetidas a uma pré-cura
ao sol por três dias e curadas à sombra
por 60 dias. Aos trinta dias após o início
da cura, fêz-se o expurgo das plantas com
fosfina na dosagem de duas pastilhas/m3,
visando o controle de pragas de
armazenamento. Após a cura, processou-
se a toalete dos bulbos, sendo então ano-
tados os dados de produção.

Foram avaliados: a) altura de plantas
aos 60 dias após o plantio (distância entre
o nível do solo até a extremidade da folha
mais comprida), obtida de dez plantas ao

acaso em cada parcela, anotando-se a
média; b) produção total de bulbos (peso
dos bulbos comerciais ou não, descartada
a parte aérea, expresso em kg ha-1); c) per-
centagem de bulbos superbrotados (con-
tagem dos bulbos com três ou mais folhas
superbrotadas após a cura, expressando os
dados em relação ao número total de bul-
bos colhidos); d) produção comercial de
bulbos (após seleção preliminar, eliminan-
do-se bulbos chochos, superbrotados e não
comerciais (menores que 32 mm de diâ-
metro), expressa em kg ha-1; e) peso mé-
dio de bulbos comerciais (obtido pelo quo-
ciente entre o peso e o número de bulbos
comerciais da parcela); f) número médio
de bulbilhos por bulbo da produção co-
mercial (contagem de bulbilhos de uma
amostra de dez bulbos da produção co-
mercial); g) peso médio de bulbilhos da
produção comercial (obtido pelo quocien-
te entre o peso e o número de bulbilhos da
amostra de dez bulbos da produção co-
mercial). Os dados foram submetidos à
análise de variância e a comparação de
médias foi feita pelo teste de Tukey a 5%
de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não foram observadas diferenças
significativas entre as cultivares em re-
lação à altura de plantas aos 60 dias após
o plantio (Tabela 1). A altura de plantas
aos 60 dias após o plantio é, segundo
Menezes Sobrinho et al. (1999), um dos
parâmetros mais importantes e impres-
cindíveis na caracterização de cultiva-
res. Mota (2003) avaliando a altura de
plantas aos 70 dias após o plantio de
cultivares de alho vernalizadas, verifi-
cou diferenças significativas, sendo que
a cultivar Chonan apresentou porte in-
ferior ao das cultivares Contestado, Ca-
çador 30 e Caçador 40, que não diferi-
ram entre si.

A cultivar Gigante Núcleo apresen-
tou o menor ciclo vegetativo (115 dias),
seguida das cultivares Caçador, Chonan,
Caçador 40 e Quitéria, com ciclo de 122
dias, Caçador 30 (129 dias), Contesta-
do (138 dias) e Caxiense e Quitéria
(CT), que apresentaram o maior ciclo
(154 dias). A alta taxa de superbrotamento
nas cultivares Caxiense e Contestado (Ta-
bela 1) pode ter contribuído para o alon-
gamento do ciclo, já que as plantas per-
manecem verdes por um período maior.
Por outro lado, as cultivares Gigante Nú-
cleo, Caçador, Chonan e Quitéria, podem
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ter apresentado menor ciclo pelas suas bai-
xas taxas de superbrotamento e por serem
caracteristicamente mais precoces que as
demais cultivares. Em trabalho desenvol-
vido por Seno et al. (1990) a cultivar Ca-
çador apresentou ciclo de 100 dias, mos-
trando-se ainda precoce. Resende (1997a),
em trabalho com a cultivar Quitéria, tam-
bém observou maior precocidade em plan-
tas provenientes de multiplicação conven-
cional. Segundo o autor, as alterações me-
tabólicas causadas pela infecção viral po-
dem estar relacionadas com a antecipa-
ção da senescência da planta.

A cultivar Caxiense apresentou a
maior produção total de bulbos, diferin-
do estatisticamente das cultivares Caça-
dor 30 e Contestado (Tabela 1). Em tra-
balho realizado por Biasi e Mondardo
(1999) em Caçador, a produção total de
bulbos das cultivares Caçador 30 (5,7
t.ha-1) e Contestado (7,0 t.ha-1) também
foi baixa em relação às outras cultiva-
res avaliadas. Apesar da variação de pro-
dutividade observada no presente traba-
lho, todas as cultivares avaliadas estão
acima da média nacional que foi de 6,4
t ha-1 no ano de 2000 (Agrianual, 2002).

As cultivares Chonan, Gigante Nú-
cleo e Quitéria não apresentaram
superbrotamento, diferindo estatistica-
mente das cultivares Contestado e
Caxiense, que apresentaram altas taxas
de superbrotamento (Tabela 1). Biasi e
Mondardo (1999) também encontraram
alta taxa de superbrotamento para a cul-
tivar Contestado. Os autores considera-
ram que a vernalização foi prejudicial
devido ao clima favorável à cultura no
ano de condução do experimento. Se-
gundo Biasi e Mueller (1989) a cultivar

Contestado, nas condições do sul do
Brasil, produz de 10 a 18 t ha-1, com
baixas taxas de superbrotamento. Em
relação à cultivar Chonan, olericultores
da região de São Gotardo relatam que
esta cultivar apresenta plantas vigoro-
sas e com alta incidência de
superbrotamento, o que não foi obser-
vado nesse experimento. No caso do
presente trabalho, pôde-se observar
grande variabilidade entre as cultivares,
em relação à ocorrência desta anorma-
lidade, nas condições de clima e mane-
jo em que o experimento foi conduzi-
do. Dentre os diversos fatores que cau-
sam o superbrotamento, Filgueira
(2000) aponta o excesso de água e de
nitrogênio como sendo os principais.
Além disso, deve-se considerar que as
cultivares apresentam diferentes sensi-
bilidades com relação a esta anormali-
dade. Devido à falta de informações es-
pecíficas de manejo nas condições do
sul de Minas Gerais para a maioria das
cultivares avaliadas, a quantidade de
água aplicada e as doses e datas de apli-
cação de nitrogênio foram iguais para
todas as cultivares. Isso pode ter com-
prometido o desempenho de algumas
cultivares, principalmente das que apre-
sentaram maiores taxas de
superbrotamento.

As cultivares Quitéria e Caçador
apresentaram as maiores produções co-
merciais de bulbos (Tabela 1) e mostra-
ram-se estatisticamente mais produtivas
que a cultivar Contestado. O bom de-
sempenho destas duas cultivares ocor-
reu principalmente devido às baixas ta-
xas de bulbos superbrotados apresenta-
das por elas. Em trabalho realizado por

Farrapo et al. (2003) em Alfenas (MG)
a cultivar Quitéria obtida por multipli-
cação convencional e por cultura de te-
cidos apresentou os piores desempenhos
produtivos, enquanto que as cultivares
Caçador e Chonan apresentaram os
melhores resultados. Estas duas cultiva-
res também se destacaram em experi-
mento conduzido por Pereira et al.
(2003) em Inconfidentes (MG), sendo
que a cultivar Chonan apresentou a pro-
dução comercial de bulbos de 8,9 t ha-1

e a cultivar Caçador o rendimento de
11,4 t ha-1, valores próximos aos encon-
trados no presente trabalho. Além dis-
so, os autores também observaram bai-
xos índices de superbrotamento para
estas cultivares. Para a cultivar Caça-
dor, vale ressaltar que o alho-planta uti-
lizado no presente experimento vem
sendo cultivado na região de São
Gotardo há seis anos. Possivelmente
passou por aclimatação natural neste
período, o que pode ter contribuído para
a baixa incidência de superbrotamento
nesta cultivar. Por outro lado, os bulbos
de Caçador 30 e Caçador 40, que foram
recebidos diretamente de Santa Catarina,
podem ter sido mais afetados em razão
deste primeiro plantio na região. Em re-
lação à cultivar Quitéria, é interessante
observar que, quando proveniente de cul-
tura de tecidos, observou-se a incidência
de superbrotamento, não ocorrendo o
mesmo com bulbos obtidos por multipli-
cação convencional. Segundo Rezende
(1997a), plantas de alho provenientes de
cultura de tecidos absorvem mais nitro-
gênio, o que pode promover maior taxa
de superbrotamento, afetando com isso
a produção comercial de bulbos. A alta

*/Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
1Multiplicado em São Gotardo-MG; 2CT = Multiplicação por cultura de tecidos

Tabela 1. Altura de plantas aos 60 dias após o plantio (AP), produção total de bulbos (PTB), percentagem de bulbos superbrotados (BS),
produção comercial de bulbos (PCB), peso médio de bulbos comerciais (PB), número de bulbilhos por bulbo da produção comercial (NBB)
e peso médio de bulbilhos da produção comercial (Pb) de cultivares de alho nobres submetidas à vernalização. Lavras, UFLA, 2001.

Cultivar AP (cm) PTB (Kg.ha-1) BS (%) PCB (Kg.ha-1) PB (g) NBB Pb (g)

Caçador 30 59,a 9383, b 20,1 abc 5883, ab 21,4 a 9, a 1,7 b

Caçador 40 61,a 12550, ab 34,3 abc 7450, ab 30,8 a 12, a 2,5 ab

Caçador1 43,a 14667, ab 4,2 ab 11783, a 33,4 a 13, a 2,6 ab

Caxiense 63,a 18416, a 44,4 bc 9883, ab 39,9 a 13, a 2,8 ab

Chonan 59,a 11117, ab 0,0 a 9833, ab 25,1 a 10, a 2,4 ab

Contestado 56,a 8583, b 76,7 c 1383, b 25,8 a 13, a 2,0 b

Gigante Núcleo 49,a 11667, ab 0,0 a 10500, ab 28,3 a 8, a 3,8 a

Quitéria 65,a 14783, ab 0,0 a 14217, a 32,9 a 11, a 2,8 ab

Quitéria (CT)2 64,a 13200, ab 14,2 abc 9033, ab 33,4 a 13, a 1,8 b

CV (%) 21,0 22,8 50,3 39,0 27,1 22,8 19,8

Vernalização de cultivares de alho nobre na região de Lavras
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taxa de superbrotamento apresentada pela
cultivar Contestado comprometeu a sua
produção comercial de bulbos, o que in-
dica que deve ser uma cultivar merece-
dora de maiores cuidados principalmen-
te quanto à irrigação e aplicações de ni-
trogênio. Silva et al. (1992) visando ava-
liar o desempenho produtivo de cultiva-
res de alho vernalizadas em Baturité
(CE), constatou que a cultivar Contesta-
do apresentou a maior produção comer-
cial de bulbos, mostrando potencial para
aquela região. A cultivar Caxiense, que
apresentou elevada produção total de
bulbos, teve sua produção comercial bas-
tante reduzida, pela alta taxa de
superbrotamento. Como esta cultivar
apresentou notadamente as plantas mais
vigorosas do experimento, possivelmente
a alta incidência de superbrotamento está
associada ao excesso de água e/ou nitro-
gênio, devendo ser melhor estudada com
relação a estes fatores.

Não foram observadas diferenças sig-
nificativas entre as cultivares com relação
ao peso médio de bulbos e número de
bulbilhos por bulbo da produção comer-
cial (Tabela 1). Mota (2003) verificou que
o peso médio de bulbos comerciais da
cultivar Chonan (29,3 g) foi superior ao
da cultivar Contestado (20,5 g). No en-
tanto, estas duas cultivares não diferiram
estatisticamente de Caçador (28,6 g), Ca-
çador 30 (24,8 g), Caçador 40 (21,5) e
Quitéria (24,1). Segundo Resende
(1997b), devido às exigências do merca-
do consumidor, as maiores cotações a ní-
vel de comercialização recaem sobre cul-
tivares que apresentam bulbos de maior
tamanho e com pequeno número de
bulbilhos. O pequeno número de bulbilhos
por bulbo é uma característica atribuída
aos alhos nobres. A portaria Nº 242/92 do
Ministério da Agricultura prevê que para
pertencer a este grupo, o alho deve apre-
sentar, dentre outras características, no
máximo 20 bulbilhos por bulbo, o que foi
observado em todas as cultivares avalia-
das neste experimento.

A cultivar Gigante Núcleo apresen-
tou o maior peso médio de bulbilhos da
produção comercial, que foi significati-
vamente superior ao das cultivares Con-
testado, Quitéria (CT) e Caçador 30 (Ta-
bela 1). A diferença no peso médio de
bulbilhos pode estar relacionada tanto à
variabilidade genética entre as cultiva-
res, quanto à procedência do material e
forma de condução e manejo do experi-
mento. O peso médio de bulbilho muito

baixo pode restringir a sua aceitação no
mercado consumidor, além de ser pouco
desejável em bulbilhos que serão utili-
zados para plantio. Mueller et al. (1998),
verificaram que com o aumento do peso
dos bulbilhos-semente houve aumento na
produção total e comercial de bulbos,
redução do superbrotamento e aumento
do peso médio de bulbos comerciais.

As cultivares Quitéria, Caçador, Gi-
gante Núcleo e Chonan, nas condições de
manejo e clima do experimento, se desta-
caram por apresentarem boas produções
comerciais e baixas taxas de
superbrotamento, além de boas caracte-
rísticas de bulbos e bulbilhos. A cultivar
Caxiense apresentou a maior produção
total de bulbos, porém, com alta taxa de
superbrotamento, o que comprometeu a
sua produção comercial de bulbos. Com
isso, sugere-se que novos experimentos
com esta cultivar sejam feitos com o ob-
jetivo de determinar o manejo mais ade-
quado, principalmente com relação a apli-
cações de água e nitrogênio, para a dimi-
nuição das taxas de superbrotamento. A
cultivar Contestado mostrou-se altamen-
te sensível ao superbrotamento, apresen-
tando o pior desempenho produtivo. De-
vem também ser melhor estudados os fa-
tores que interferem na incidência do
superbrotamento.
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A cultura do tomate no estado do Es-
pírito Santo ocupa uma área de

1700 hectares e os plantios na região
serrana vão de outubro a fevereiro. Nas
regiões baixas, entre 100 e 400 metros
de altitude, os plantios são realizados de
maio a agosto. Com relação ao pimen-
tão, a área plantada no estado é de apro-
ximadamente 120 hectares sendo esta
hortaliça cultivada durante o ano todo
nesta região. Até recentemente, a ocor-
rência de viroses nessas culturas era es-
porádica nesta região, sendo principal-
mente causadas por tospovírus e
cucumovírus. Entretanto, a partir de
2002 este quadro mudou drasticamente
com um surto epidêmico (Maciel-
Zambolin et. al., 2004) de uma nova
espécie de Potyvirus, o Pepper yellow
mosaic virus (PepYMV) (Inoue-Nagata

ÁVILA, A.C.; INOUE-NAGATA, A.K.; COSTA, H.; BOITEUX, L.S.; NEVES, L.O.Q.; PRATES, R.S.; BERTINI, L.A. Ocorrência de viroses em tomate e
pimentão na região serrana do estado do Espírito Santo. Horticultura Brasileira, Brasília, v.22, n.3, p.655-658, jul-set 2004.
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et. al., 2002) em tomate, destacadamente
no híbrido Alambra no município de
Venda Nova do Imigrante. Em infecções
precoces nas lavouras cultivadas com o
híbrido Alambra, as perdas variaram
entre 60% e 80% (Costa et. al., 2003).
A simples ocorrência ou surtos epidê-
micos desse vírus também têm sido ob-
servados nos estados do AM, PE, BA,
GO, DF, MG e SP nas culturas de pi-
mentão, pimenteira e tomate (Inoue-
Nagata et. al., 2003, Maciel-Zambolin
et. al., 2004, Palazzo et. al. 2004). Foi
objetivo desse trabalho verificar a ocor-
rência e o potencial impacto econômi-
co de viroses infectando tomate e pimen-
tão em três municípios produtores de
hortaliças na região serrana do estado
do Espírito Santo.

MATERIAL E MÉTODOS

Em outubro de 2003 foram visita-
das lavouras comerciais de tomate e pi-
mentão nos municípios de Vargem Alta,
Venda Nova do Imigrante e Domingos
Martins na região serrana do ES. Cento
e trinta e cinco amostras de tomate (hí-
bridos Alambra, Carmem, Razer,
Graziela e Bona) e quinze amostras de
pimentão (híbridos Zarco e Margarita)
com sintomas de mosaico com e sem
anéis, além de amarelecimento, foram
coletadas e analisadas no laboratório de
virologia da Embrapa Hortaliças utili-
zando a técnica sorológica ELISA dire-
ta (Clark e Adams, 1977) e anti-soros
policlonais contra as seguintes espécies
de vírus: Tospovirus (Tomato spotted

RESUMO
A região serrana do Espírito Santo, abrangendo os municípios

de Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante e Domingos Martins, é
importante área produtora de hortaliças no Brasil. Um levantamento
foi feito em outubro de 2003 visando verificar a ocorrência e a im-
portância de viroses nas culturas de tomate e pimentão. Cento e trin-
ta e cinco amostras foliares de tomate e pimentão apresentando sin-
tomas semelhantes ao de infecção por vírus foram obtidas nos três
municípios e analisadas por meio de sorologia e reação em plantas
indicadoras. Os resultados mostraram que o Pepper yellow mosaic
virus (PepYMV) é o vírus prevalente ocorrendo como surto epidê-
mico em diferentes cultivares de tomate e híbridos suscetíveis de
pimentão. O Tospovirus Groundnut ringspot virus e o Cucumovirus,
Cucumber mosaic virus apresentaram ocorrência esporádica. Não
foi detectada em nenhuma amostra a presença de Potato virus Y
(PVY), tobamovírus ou outros tospovírus. Apesar da ocorrência da
mosca branca na região, não foram observados sintomas típicos de
infecção por begomovírus nas lavouras amostradas durante este le-
vantamento.

Palavras-chave: Lycopersicon esculentum, Capsicum annuum.

ABSTRACT
Occurrence of viruses in tomato and sweetpepper in the

highland region of the State of Espírito Santo, Brazil

The highland area of the State of Espírito Santo is an important
area for vegetable production comprising the counties of Vargem Alta,
Venda Nova do Imigrante and Domingos Martins. A survey for viruses
occurrence in the tomato and the sweetpepper crops was done in
October, 2003. One hundred and thirty five leaf samples from tomato
and sweetpepper showing virus-like symptoms were analyzed by
serology and indicator hosts. Epidemics of Pepper Yellow mosaic virus,
was observed in tomato and susceptible sweetpepper hybrids.
Groundnut ring spot virus the only tospovirus species detected,  and
Cucumber mosaic virus was sporadically occurred. Potato virus Y,
tobamoviruses and other tospoviruses were not detected in any of the
analyzed leaf samples. Although high populations of the whitefly
Bemisia argentifolii were present in tomato and sweetpepper no
begomovirus-like symptoms were observed.

Keywords: Lycopersicon esculentum, Capsicum annuum.

(Recebido para publicação em 10 de maio de 2004 e aceito em 25 de maio de 2004)
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wilt virus - TSWV, Tomato chlorotic
spot virus – TCSV e Groundnut ringspot
virus - GRSV), Potyvirus (Potato virus
Y e PepYMV) e Cucumovirus
(Cucumber mosaic virus). No teste
ELISA foram utilizados controles posi-
tivos para cada vírus mencionado e ex-
trato de folhas de tomate sadio serviu
como controle negativos. Os valores de
absorbância a 405 nm foram anotados,
em média, 45 minutos após adição do
substrato. Valores de absorbância duas
vezes maiores do que no controle sadio
foram considerados positivos quanto à
presença de vírus na primeira avaliação.
Em caso de dúvidas, o teste ELISA foi
repetido para reconfirmação dos resul-
tados. Para detecção de tobamovírus e
reconfirmação do teste ELISA, proce-
deu-se testes biológicos através de
inoculação mecânica nas indicadoras
Datura stramonium, Nicotiana tabacum
TNN, Lycopersicon esculentum cv
“Rutgers”, Capsicum annuum cv
“Ikeda”, Capsicum chinense PI 159236,
Nicandra physaloides e Physalis
floridana. Como tampão de extração e
inoculação utilizou-se tampão fosfato,
0,01M, pH 7,0 contendo 1% de sulfito
de sódio.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise sorológica das amostras
(Tabela 1) indicou que 84 das 135 amos-
tras de tomate que apresentavam sinto-
mas de mosaico e amarelecimento esta-
vam infectadas com o PepYMV. É im-
portante realçar que as amostras anali-
sadas não foram casualizadas e sim
direcionadas para plantas mostrando
sintomas de viroses. Nas plantas
indicadoras, sintomas típicos aos indu-
zidos pelo PepYMV foram observados
em tomate “Rutgers” (mosaico), pimen-
tão Ikeda (mosaico amarelo), Physalis
floridana e Nicandra physaloides (mo-
saico e deformação foliar). Esses resul-
tados sugerem que o surto epidêmico de
PepYMV, relatado em 2002 (Costa et.
al., 2003, Maciel-Zambolin et. al.,
2004), ainda se faz presente na região
serrana do ES. Essa região apresenta
clima ameno e constitui-se em impor-
tante polo produtor  de várias culturas
hortícolas como brássicas,
mandioquinha-salsa, alface, pimentão e
o próprio tomate. Todas essas culturas
além de várias plantas daninhas permi-
tem sustentar alta população de pulgões

que na forma alada rapidamente disse-
minam o vírus (transmitido de forma não
persistente). Além disso, o plantio
escalonado de tomate em áreas contí-
guas e concentrado em uma mesma épo-
ca associado com o plantio de híbridos
suscetíveis, o controle pouco eficiente
de  plantas daninhas e o clima ameno,
criam condições altamente favoráveis
para a rápida disseminação do PepYMV
na região. Com relação à cultura do to-
mate, o estado do ES parecia ser até o
presente o único estado brasileiro onde
ocorriam surtos epidêmicos do
PepYMV nessa cultura (Costa et. al.,
20033, Maciel-Zambolim et. al., 2004).
Nos demais estados da região Sudeste e
nos estados da região Centro-Oeste a
detecção tinha sido até então esporádi-
ca no tomate. Nesses estados, surtos
epidêmicos freqüentemente ocorrem
mas restritos às culturas do pimentão e
pimenteira (Inoue-Nagata et. al., 2003).
Entretanto, Palazzo et. al. (2004) mos-
traram que surtos desse vírus parecem
também estar ocorrendo no tomateiro no
estado de SP. Campos com até 50% de
plantas mostrando sintomas foram ob-
servados em fevereiro de 2004 no su-
doeste de SP incluindo os municípios

A identificação dos virus foi feita através de ELISA direta utilizando anti-soro policlonal contra cada espécie de vírus mencionada;
Para identificação de PepYMV, tobamovírus e CMV  também foram utilizadas plantas indicadoras;
Os tospovírus (TSWV e TCSV) , potyvirus (PVY) e tobamovirus não foram detectados em nenhuma amostra e por essa razão excluídos da tabela.

Tabela 1. Ocorrência de viroses nas culturas de  tomate e pimentão na região serrana do estado do Espírito Santo. Brasília, Embrapa
Hortaliças, 2003.

Localidade Cultura/Cultivar Área (ha)
Infecção
visual (%)

Amostras
testadas

GRSV PepYMV CMV

Pombal de Baixo, Vargem Alta
Tomate
Carmem
Alambra

13 40 27 1 15 1

Córrego Alto, Vargem Alta
Tomate
Carmem
Raisa

3 20 16 0 10 -

Caxixe, Venda Nova do
Imigrante

Tomate
Alambra
Graziela

10 40 31 0 14 -

Caxixe, Venda Nova do
Imigrante

Tomate
Alambra

estufa 100 27 0 16 -

Caxixe, Venda, Nova do
Imigrante

Pimentão
Zarco
Margarita

estufa 100 15 0 11 -

Arace, Domingos Martins
Tomate
Alambra

1 40 6 2 0 -

Caxixe, Venda Nova do
Imigrante

Tomate
Alambra

1 2 16 2 10 -

Caxixe , Venda Nova do
Imigrante

Tomate
Alambra
Bona

2 10 21 1 8 1

A. C. Ávila et al.
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de Guapiara e Apiaí (Ávila e Boiteux,
comunicação pessoal). Na cultura do
pimentão, no estado do ES, à primeira
vista, tem-se a impressão de que o
PepYMV não é um problema nessa cul-
tura. No entanto,  numa análise mais
detalhada percebe-se que a situação em
pimenta e pimentão é igualmente séria
como no tomateiro em cultivares sem
fatores de resistência genética ao
patógeno. Na região serrana, 90% da
área cultivada de pimentão utiliza o hí-
brido “Magali R” que é resistente ao
vírus. Mas em plantios em estufa com
os híbridos “Zarco” e “Margarita” sus-
cetíveis ao vírus, a incidência da virose
alcança facilmente a totalidade das plan-
tas (Tabela 1).

Com relação às demais viroses ana-
lisadas, a detecção de tospovírus foi es-
porádica na região (Tabela 1). Plantas
de tomate com sintomas típicos de
tospovírus como necrose do pecíolo e
bronzeamento das folhas associado à
presença de anéis, às vezes também pre-
sentes nos frutos, foram observadas.
Apesar de ocorrer baixa incidência des-
sa virose, sempre existe a possibilidade
de surtos epidêmicos principalmente
durante verões muito quentes quando a
população de tripes aumenta considera-
velmente. Outro ponto a considerar, é a
presença somente da espécie de
tospovírus Groundnut ringspot virus
(GRSV) e ausência de TSWV e TCSV.
Este fato não é surpreendente uma vez
que as espécies de tripes Frankliniella
shultzei e F. occidentalis  que colonizam
o tomateiro, também colonizam várias
espécies de plantas daninhas e ornamen-
tais e transmitem o GRSV de maneira
mais eficiente do que as espécies TSWV
e TCSV (Nagata et. al., 2004).

O Potato virus Y (PVY) também não
foi detectado em nenhuma das amostras
de tomate e pimentão analisadas. A ris-
ca-do-tomateiro causada pelo PVY hoje
não apresenta importância econômica
como na década de 1960 no estado de
SP. Nagai (1993) argumenta que o sis-
tema de plantio utilizado na época que
se cultivava o tomate “Santa Cruz” e
pimentão “Casca Dura”, ambos muito
suscetíveis ao vírus, permitia abundân-
cia de inóculo do vírus e a ampla disse-
minação dessa virose de uma cultura
para outra. Com o advento de varieda-

des e híbridos de pimentão e tomate re-
sistentes ao PVY (Nagai, 1983) essa vi-
rose hoje tem ocorrido de forma espo-
rádica no tomateiro e sem grande im-
portância econômica. Entretanto, novos
surtos de PVY ocorrendo no tomateiro
recentemente foram relatados por
Palazzo et al. (2004) em tomate no es-
tado de SP. Este fenômeno possivelmen-
te reflete a sistemática substituição de
cultivares de tomate com resistência
genética a isolados de Potyvirus.

Com base na reação de indicadoras,
nenhum tobamovírus foi detectado nas
amostras de tomate e pimentão analisa-
das indicando assim a ausência de
Tobacco mosaic virus (TMV) e Tomato
mosaic virus (TMV) nas amostras ana-
lisadas. Entretanto vale ressaltar que
esporadicamente o ToMV tem sido de-
tectado em amostras de pimentão e pi-
menta da região (Ávila, comunicação
pessoal), muito provavelmente introdu-
zidos através de sementes infectadas.

Quanto ao Cucumber mosaic virus
(CMV), este foi detectado em duas amos-
tras de tomate (Tabela 1). No ES esse ví-
rus tem sido registrado como problema
somente na cultura da pimenta do reino
(Maciel-Zambolim et. al., 1990). A sua
ocorrência em tomate parece ser esporá-
dica e sem importância econômica.

Este levantamento evidenciou mais
uma vez que na região serrana do ES o
PepYMV é o vírus prevalente em tomate
e pimentão causando sérios danos eco-
nômicos às duas culturas. Este cenário
indica que medidas preventivas devem
ser implementadas por todos os produ-
tores da região tais como estabelecer as
sementeiras em áreas protegidas e afas-
tadas de campos em produção, utilizar
híbridos mais tolerantes, evitar plantios
escalonados na mesma área principal-
mente ao lado de campos com alta inci-
dência de vírus e controlar plantas da-
ninhas. Tendo em vista a importância
econômica que o PepYMV vem assu-
mindo em vários Estados brasileiros
(Inoue-Nagata et al., 2003, Costa et al.,
2003, Palazzo et al., 2004) associado com
a dificuldade de controlar o vírus usando
métodos químicos e culturais se torna
altamente recomendável a busca por re-
sistência ao vírus em tomate. Em se tra-
tando do pimentão, alguns híbridos hoje
disponíveis no mercado são resistentes

ao vírus, mas a incorporação de resistên-
cia em outros híbridos que atendam às
exigências dos diferentes mercados tam-
bém deve ser incentivada.

Quanto aos demais vírus como
GRSV, PVY, tobamovírus e CMV que
ocorrem de forma esporádica ou mes-
mo ausentes no presente levantamento
devem ser monitorados, pois eventual-
mente poderão também se manifestarem
em surtos epidêmicos. Apesar das amos-
tras não terem sido analisadas quanto à
presença de geminivírus, é interessante
notar que apesar da alta população de
mosca-branca presente em tomateiro na
região, não se observou sintomas típi-
cos de geminivírus, hoje a principal vi-
rose em tomate nos principais estados
produtores do Brasil (Ribeiro et. al.,
2003). Aparentemente nesta região do
ES os geminivírus estão ausentes ou
com ocorrência esporádica em tomate
na região serrana do Estado.
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A cultura da cebola é umas das prin
cipais hortaliças plantadas em San-

ta Catarina sendo o Estado um dos prin-
cipais produtores em volume e área plan-
tada (Boeing, 2003). O tripes (Thrips
tabaci Lind.), ou piolho como é popular-
mente conhecido na região é a principal
praga da cultura (EPAGRI, 2000). Na
fase pós-transplante é necessário desen-
volver estratégias alternativas ao mane-
jo de tripes, pois freqüentemente atinge
níveis de dano econômico (Gonçalves,
1997b). Recentemente, tem-se observa-
do que as plantas toleram o dano do in-
seto em solos manejados sob plantio di-
reto e altos níveis de matéria orgânica
(Gonçalves, 1998).

O uso de biofertilizantes tem sido re-
comendado em agricultura orgânica

GONÇALVES, P.A.S.; WERNER, H.; DEBARBA, J.F. Avaliação de biofertilizantes, extratos vegetais e diferentes substâncias alternativas no manejo de
tripes em cebola em sistema orgânico Horticultura Brasileira, Brasília, v.22, n.3, p.659-662, jul-set 2004.
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Paulo A.S. Gonçalves; Hernandes Werner; João F. Debarba
EPAGRI, C. Postal 121, 88400-000 Ituporanga-SC; E-mail: pasg@epagri.rct-sc.br

como forma de manter o equilíbrio
nutricional de plantas e torná-las menos
predispostas à ocorrência de pragas e
patógenos (Pinheiro e Barreto, 1996;
Penteado, 1999; Bettiol, 2001; Santos,
2001). As principais causas da inibição
do desenvolvimento de patógenos pelos
biofertilizantes seria o efeito fungistático
e bacteriostático, principalmente pela
presença da bactéria, Bacillus subtilis
(originária do rúmen de bovinos), que
sintetiza substâncias antibióticas, aliado
a diversos nutrientes, vitaminas e
aminoácidos (Pinheiro e Barreto, 1996;
Bettiol, 2001; Santos, 2001). A ação dos
biofertilizantes sobre os insetos é de na-
tureza repelente, devido a substâncias
voláteis, como álcoois, fenóis e ésteres,
equilíbrio nutricional das plantas e/ou

efeito mecânico por adesividade e desi-
dratação (Santos, 2001).

O uso de extratos de plantas tem sido
fomentado recentemente para o manejo
de pragas em sistemas ecológicos, com
o intuito de reduzir a dependência do
agricultor de insumos externos à proprie-
dade (Hernandez, 1996; Abreu Jr., 1998;
Burg e Mayer, 1999; Penteado, 1999).

O objetivo deste trabalho foi avaliar
o uso de substâncias alternativas  para o
controle de tripes em cebola sob mane-
jo orgânico, visando reduzir a dependên-
cia econômica do agricultor.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado durante dois
anos na EPAGRI em Ituporanga, SC. Os

RESUMO
Avaliou-se substâncias alternativas no manejo de tripes (Thrips

tabaci Lind.), em cebola, cv, Crioula, no sistema orgânico. Os expe-
rimentos foram conduzidos na EPAGRI, Ituporanga (SC). Os perío-
dos entre transplante e colheita foram de 11/09/1996 a 10/01/1997 e
13/08/1997 a 11/12/1997. O delineamento foi de blocos ao acaso
com 8 tratamentos em 1996 e 12 tratamentos em 1997 e quatro repe-
tições. Em 1996 os tratamentos incluíram o biofertilizante anaeróbico
50%, biofertilizante aeróbico 5%, sulfato de manganês 1%, extrato
hidroalcoólico de própolis 0,2%, macerado de ervas (“fersoral”) 2%
e 4%, extrato de fumo (Nicotiana tabacum) 2 L ha-1 + 1% detergente
neutro, testemunha sem aplicação. Em 1997 os tratamentos incluí-
ram o macerado de ervas (“fersoral”) 5% 10%, enxofre pó molhável
0,25% + extrato hidroalcoólico de própolis 0,2% + extrato de sa-
mambaia 3%, biofertilizante anaeróbico 50%, biofertilizante aeróbico
5%, extrato de losna (Artemisia verlotorum) 3%, extrato de timbó
(Ateleia glazioviana) 0,5%, extrato de samambaia (Pteridium
aquilinum) 10%, extrato de erva-de-santa-maria (Chenopodium
ambrosioides) 10%, extrato de cinamomo (Melia azedarach) 10%,
extrato de camomila (Matricaria chamomilla) 5%, testemunha sem
aplicação. Para aplicação dos produtos empregou-se pulverizador
de pressão constante a base de CO

2
. Os tratamentos não causaram

redução significativa na incidência de tripes e aumentos significati-
vos na produtividade.

Palavras-chave: Allium cepa, Thrips tabaci, agricultura orgânica,
inseto, agroecologia.

ABSTRACT
Evaluation of biofertilizers, plant extracts, and some

alternative substances to manage onion thrips in organic
agriculture system

Alternative substances to manage thrips population (Thrips tabaci
Lind.) on onion, in an organic agriculture system were evaluated. The
experiments were carried out in Ituporanga, Santa Catarina State,
Brazil. Plants of onion cv. Crioula were transplanted into two fields
on 9th September/96 and 13th August/97 and harvested respectively on
10th January/97 and 11th December/97. A randomized blocks with four
replicates were used in both experiments. In 1996 the treatments
included the anaerobic liquid biofertilizer at 50%, aerobic liquid
biofertilizer at 5%, manganese sulfate at 1%, hydroalcoholic extract
of propolis at 0,2%, macerate of herbs at 2% and 4%, tobacco extract
(Nicotiana tabacum) 2 L ha-1 + neutral detergent at 1%, and no spray.
In 1997, the treatments were: macerate of herbs 5% and 10%; sulfur
waterable powder 0,25% + propolis hydroalcoholic extract 0,2% +
extract of fern (Pteridium aquilinum) 3%; anaerobic liquid biofertilizer
50%; extract of wormseed goosefoot (Chenopodium ambrosioides)
10%; aerobic liquid biofertilizer 5%; extract of Ateleia glazioviana
0,5%; extract of fern (Pteridium aquilinum) 10%; extract of chinaberry
(Melia zedarach) 10%; extract of camomile (Matricaria chamomilla)
5%; and control without spray. The products were applied using a
CO

2
 sprayer with constant pressure. The different treatments did not

cause significant reduction in the thrips population nor any increase
in yield in comparison to control treatment, without spray.

Keywords: Allium cepa, Thrips tabaci, organic agriculture, insect,
agroecology.

(Recebido para publicação em 29 de abril de 2003 e aceito em 30 de março de 2004)
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períodos entre transplante e colheita fo-
ram de 11/09/1996 a 10/01/1997 e 13/
08/1997 a 11/12/1997. A cultivar Crioula
foi plantada em delineamento experi-
mental o de blocos ao acaso com quatro
repetições, parcelas de 2,8 x 3,0 m,
espaçamento de 40 x 7,5 cm e área útil
de 2,0 m x 3,0 m ondee a bordadura foi
uma linha em cada extremidade da par-
cela. A análise de solo revelou: pH
(água), 6; pH (SMP), 6; P, + 50 mg dm-3;
K, + 150 mg dm-3; matéria orgânica, 55
g dm-3; Al 0,0 mmol

c 
dm-3; Ca, 74 mmol

c

dm-3; Mg, 57 mmol
c 
dm-3; argila, 250 g

dm-3. Os dados climatológicos durante
o período de realização dos experimen-
tos foram respectivamente para os anos
de 1996 e 1997, temperaturas média
(18,9°C; 18,3°C), máxima (25,1°C;
24,3°C), mínima (14,9°C; 14,8°C), pre-
cipitação média acumulada (165,6 mm;
186,3 mm), umidade relativa (80,8%;
83,0%). A área experimental em ques-
tão era conduzida historicamente de
maneira convencional, ou seja com apli-
cação de adubos minerais, irrigação e
agrotóxicos. Portanto, estes experimen-
tos foram realizados sob condições da
transição do manejo convencional para
orgânico (sem aplicação de
agroquímicos) na cultura. Em 1996 o
manejo do solo foi plantio sobre palhada
de ervilhaca (Vicia sp.) e em 1997 foi
realizado através do plantio direto, so-
bre palhada de mucuna (Stizolobium
sp.), e milho, e a adubação realizada
superficialmente a lanço, com esterco
de suíno fresco na dosagem de 7,7 kg
m-2 (contendo: N = 31,33 g kg-1, P =
21,34 g kg-1, K = 2,2 g kg-1, Ca = 45,4 g
kg-1, Mg = 4,0 g kg-1, Fe = 3112 mg kg-1,
Mn = 330 mg kg-1, Zn = 394 mg kg-1,
Cu = 504 mg kg-1, B = 16 mg kg-1).

Os tratamentos utilizados em 1996
foram o biofertilizante anaeróbico 50%,
bioferilizante aeróbico 5%, sulfato de
manganês 1%, extrato hidroalcoólico de
própolis 0,2%, fersoral 2% e fersoral
4%, extrato de fumo (Nicotiana
tabacum) 2 L ha-1 + 1% detergente neu-
tro e testemunha sem aplicação. O
biofertilizante anaeróbico foi composto
por 20 kg de esterco bovino em 40 L de
água que permaneceram em processo de
fermentação por 5 dias, após adicionou-
se 1 kg de superfosfatotriplo, 400 g de
sulfato de manganês, 40 g de Solubor®

(20,0% de B), 2 kg de calcário
dolomítico, 1 kg de cal virgem (adicio-
nado 1 semana após aos demais com-
ponentes com a finalidade de elevar o
ph da solução para 7,0) em 190 L de
água em um tambor de 200 L vedado
com tampa. O biofertilizante aeróbico
foi composto por 40 kg de esterco em
90 L de água, e para ativar a fermenta-
ção foram usados 1,5 kg de açúcar e 3 L
de leite, após uma semana foram adicio-
nados semanalmente  as fontes de nu-
trientes (uma por vez) na seguinte or-
dem: 600 g de boro, 1 kg de cloreto de
cálcio, 1 kg de sulfato de magnésio, 100
g de molibdato de sódio, 1 kg de sulfato
de manganês, 0,5 kg de sulfato de zin-
co, 200 ml de Solubor®. Os nutrientes
foram misturados na primeira semana
com 15 L de água, 0,5 kg de açúcar, 1 L
de leite bovino, 100 L de sangue bovino
e 20 L de esterco fresco. Após 75 dias
para reativar a fermentação adicionou-
se respectivamente 20 L de esterco fres-
co, 1,5 kg de açúcar, 3 L de leite, 1 L de
sangue fresco de bovino, completado
com água. Após 163 dias  adicionou-se
20 g de sulfato de cobalto, 100 g de sul-
fato de ferro associados a 30 L de água,
15 kg de esterco fresco e 0,5 kg de açú-
car. O extrato hidroalcoólico de própolis
foi obtido da mistura dos extratos alcoó-
lico (maceração de 200 g própolis moí-
do em 1 litro de álcool de cereais 70ºGL
durante 20 dias) e aquoso (mesmo pro-
cedimento anterior, porém com
maceração em água destilada) na pro-
porção 1:2. O fersoral, macerado de er-
vas idealizado por técnicos da região
Alto Vale do Itajaí, SC, foi composto de
1,5 kg de folhas de urtiga (Urtica sp.);
250 g de flores de camomila (Matricaria
chamomilla); 1 kg de fumo de corda;
250 g de bulbos de alho (Allium
sativum); 2 L de sangue bovino fresco e
100 L de soro de leite, fermentados
anaerobicamente por 90 dias antes do
uso. O extrato de fumo foi obtido atra-
vés da edição de 300 g de fumo de rolo
de água, sendo fervido a mistura por 10
minutos. Posteriormente o extrato foi
filtrado em papel de filtro e adiciona-
dos 100 ml de álcool 96°GL por litro de
extrato.

Os tratamentos em 1997 foram o
fersoral 5%, fersoral 10%, enxofre pó
molhável 0,25% + extrato

hidroalcoólico de própolis 0,2% + ex-
trato de samambaia 3%, biofertilizante
anaeróbico 50%, biofertilizante
aeróbico 5%, extrato de losna (Artemisia
verlotorum) 3%, extrato de timbó
(Ateleia glazioviana) 0,5%, extrato de
samambaia (Pteridium aquilinum) 10%,
extrato de erva-de-santa-maria
(Chenopodium ambrosioides) 10%, ex-
trato de cinamomo (Melia azedarach)
10%, extrato de camomila (Matricaria
chamomilla) 5% e testemunha sem apli-
cação. Os biofertilizantes usados em
1997 foram remanescentes de 1996.
Neste ano o fersoral foi composto por:
300 g de folha seca de urtiga, (Urtica
sp.), 1 kg de flores secas de camomila
(M. chamomilla), 500 g de bulbos de
alho (A. sativum) cortados em peque-
nos pedaços, 10 kg de folhas verdes de
samambaia (P. aquilinum), 6 kg de fo-
lhas verdes de losna (A. verlotorum), 2
kg de folhas secas de erva-de-santa-
maria (C. ambrosioides), 3 L de sangue
bovino, 200 L de soro de leite, fermen-
tados anaerobicamente 90 dias antes do
uso. O extrato de samambaia foi obtido
pela maceração por 8 dias de 100 g de
folhas secas em 700 ml de água destila-
da e 300 ml de álcool comum 98°GL.

As pulverizações foram realizadas
em 1996 nas datas de 14/10, 27/10, 12/
11, 25/11, 03/12; e em 1997 nas datas
de 13/10 (pré-contagem), 16/10, 27/10,
10/11, 13/11, 04/12. O equipamento usa-
do nas aplicações dos tratamentos foi um
pulverizador de pressão constante por
CO

2 
e munido com bico leque XR

110.015 VSÒ.

As variáveis observadas foram a
contagem de ninfas de T. tabaci a cam-
po em 5 plantas parcela-1 com o auxílio
de lupa manual (3 x de aumento), a pro-
dutividade (t ha-1) foi avaliada em 60
bulbos parcela-1, selecionando-se entre
estes apenas os comerciais (maiores que
3,5 cm de diâmetro). O período de ava-
liação da incidência do inseto foi próxi-
mo a segunda quinzena de outubro, fase
de infestações severas no Alto Vale do
Itajaí segundo Gonçalves (1997a). As
plantas estavam com 33 e 61 dias após
o transplante respectivamente em 1996
e 1997.

Para a análise dos dados o número
médio de ninfas de T. tabaci planta-1 foi
transformado para log (x + 0,5) e a pro-

P. A. S. Gonçalves et al.



661Hortic. bras., v. 22, n. 3, jul.-set. 2004

dutividade (t ha-1), peso médio de bulbo
(g) foram submetidos a análise de va-
riância e as médias comparadas pelo tes-
te de Tukey a 5%. A eficiência dos tra-
tamentos no controle de tripes foi de-
terminada pelas fórmulas de Abbott,
%E= (T – I)/T X 100, e de Henderson e
Tilton, %E= [1 - (Id x Ta/Ia x Td)] x
100, citadas por Nakano et al. (1981),
onde %E= porcentagem de eficiência,
T= número de insetos na testemunha
sem aplicação, I= número de insetos no
tratamento com pulverização, Id= nú-
mero de insetos no tratamento com pul-
verização após aplicação, Ia= número
de insetos no tratamento com pulveri-
zação antes da aplicação, Td= número
de insetos na testemunha sem aplicação
após pulverizar os demais tratamentos,
Ta= número de insetos na testemunha

sem aplicação antes da pulverização nos
demais tratamentos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os tratamentos não apresentaram
efeito significativo no controle
populacional de tripes (Tabelas 1 e 2).
A eficiência através da fórmula de
Abbott foi d”7,8%, a maioria dos trata-
mentos não apresentou eficiência (%E),
exceto o biofertilizante aeróbico 5%
(%E= 7,8%) e sulfato de manganês 1%
(%E= 7,3%) em 1996, e em 1997
biofertilizantes anaeróbico 50% (%E=
3,6%) e aeróbico 5% (%E= 3,2%), e
extrato de cinamomo 10% (%E= 2 %)
(Tabelas 1 e 2). A eficiência através da
fórmula de Henderson e Tilton foi mais
alta em 1996 para biofertilizante

anaeróbico 50% (%E= 17,7%) e em
1997 para fersoral 10% (%E= 14,3%)
(Tabelas 1 e 2). Os níveis de eficiência
obtidos pela fórmula de Abbott (3,2 a
7,8%) foram inferiores aos observados
quando utilizou-se Henderson e Tilton
(1,3 a 17,7%) (Tabelas 1 e 2). Provavel-
mente isto ocorreu porque tais substân-
cias não possuem alto impacto insetici-
da, o que seria detectado pela fórmula
de Abbott, pois o tratamento com apli-
cação é comparado diretamente com a
testemunha, porém devem promover
alterações na fisiologia da planta que
inibam o estabelecimento do inseto no
decorrer do ciclo, como observado quan-
do usou-se a fórmula de Henderson e
Tilton, que considera a evolução do de-
senvolvimento do inseto tanto no trata-
mento com aplicação como também na

*ns, a diferença entre tratamentos foi não significativa pelo teste de F ao nível de 5% de probabilidade.

Tabela 1. Número médio de ninfas de tripes, e porcentagem de eficiência Abbott (EFAB%) e Henderson e Tilton (EFHT%); produtividade
média de cebola e massa fresca de bulbos. Ituporanga, EPAGRI, 1996.

Tratamentos Ninfas (EFAB%) (EFHT%)
Produtividade

(t.ha-1)
Massa fresca
de bulbos (g)

Biofertilizante anaeróbico 50% 24,9ns* 0 17,7 8,2 ns* 49,3 ns*

Biofertilizante aeróbico 5% 19,0 7,8 14,0 7,3 44,5

Sulfato de Manganês 1% 19,1 7,3 14,3 8,8 54,6

Extrato de própolis 0,2% 22,2 0 8,5 6,8 42,5

Fersoral 2% 22,4 0 16,5 11,3 54,7

Fersoral 4% 22,1 0 12,8 12,9 57,3

Extrato de fumo 2 l.ha-1 + detergente neutro 1% 23,6 0 11,4 7,1 52,2

Testemunha 20,6 7,7 51,5

C.V% 22,4 48,8 23,3

*ns, a diferença entre tratamentos foi não significativa pelo teste de F ao nível de 5% de probabilidade.

Tabela 2.  Número médio de ninfas de tripes, Thrips tabaci Lind, e porcentagem de eficiência Abbott (EFAB%) e Henderson & Tilton
(EFHT%) de substâncias alternativas; produtividade média de cebola (t.ha-1) e peso médio de bulbos. Ituporanga, EPAGRI, 1997.

Tratamentos Ninfas (EFAB%) (EFHT%)
Produtividade

(t.ha-1)
Peso de

bulbos (g)

Fersoral 5% 28,6 NS* 0 9,4 19,6 NS* 67,5 NS*

Fersoral 10% 26,3 0 14,3 19,7 66,9

Enxofre PM 0,25% + Extrato de própolis 0,2% + Extrato
de samambaia 3%

26,2 0 3,4 19,8 64,9

Biofertilizante anaeróbico 50% 24,1 3,6 10,0 20,4 67,0

Biofertilizante aeróbico 5% 24,2 3,2 6,8 17,8 61,6

Extrato de losna 3% 25,9 0 10,6 22,4 70,7

Extrato de timbó 0,5% 28,2 0 1,3 18,7 63,4

Extrato de samambaia 10% 26,2 0 9,7 19,2 64,7

Extrato de erva-de-santa-maria 10% 30,4 0 8,4 17,9 63,7

Extrato de cinamomo 10% 24,5 2 11,1 20,3 66,3

Extrato de camomila 5% 29,6 0 5,7 19,0 67,5

Testemunha 25,0 0 20,7 66,8

C.V% 12,9 9,4 6,6

Avaliação de biofertilizantes, extratos vegetais e diferentes substâncias alternativas no manejo de tripes em cebola em sistema orgânico
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testemunha. No manejo de tripes em pro-
dução orgânica de cebola tem sido suge-
rido o uso de biofertilizante 3% associa-
do a calda sulfocálcica 5% e farinha de
trigo 2% ou 3 a 5% de alhol (espalhante
adesivo idealizado pelo autor) para seve-
ras infestações para as condições da re-
gião Centro-Serra, RS (Claro, 2001). Pro-
vavelmente seja necessário ajustes no
biofertilizante usado no presente trabalho
para maiores níveis de eficiência, como
alterações de formulação e dosagens ou
mesmo utilizá-lo associado a outras subs-
tâncias. Santos (1995) observou que os
biofertilizantes têm efeito inseticida sobre
insetos de tegumento mole na fase larval,
enquanto para adultos com tegumento
duro o efeito seria repelente. Ainda de
acordo com Santos (1995) os
biofertilizantes em altas concentrações
(e”50%) promovem o controle mecânico
de insetos por contato e asfixia, a medida
que se dilui o efeito passa a ser repelente.
Em contraste, Picanço et al. (1997) não
observaram efeito significativo da aplica-
ção de biofertilizante supermagro  isola-
damente ou associado a calda viçosa, cal-
da viçosa + extrato de eucalipto e calda
viçosa + Bacillus thuringiensis, sobre a
incidência da traça-do-tomateiro, Tuta ab-
soluta. O objetivo da utilização de
biofertilizantes em sistemas
agroecológicos de produção é a atuação
como defensivo e não obter altos níveis
de controle como é a aplicação de
agrotóxicos em sistemas convencionais
(CAE Ipê, 1997). O princípio da utiliza-
ção de biofertilizantes seria a obtenção do
equilíbrio nutricional das plantas e
consequentemente resistência às doenças
e pragas como ressaltado por Chaboussou
(1987) na teoria da trofobiose. Primavesi
(1988) enfatizou a importância do valor
biológico dos alimentos, definido como a
capacidade da planta de sintetizar todas
as substâncias de acordo com o seu po-
tencial genético, desde que se desenvolva
sob condições de equilíbrio nutricional.

A produtividade e massa fresca de
bulbos não foram incrementados signifi-
cativamente em relação a testemunha (Ta-
belas 1 e 2). Convém ressaltar, que devi-
do a área experimental estar em processo
de transição do manejo convencional para
orgânico, pode ter favorecido a produtivi-
dade similar entre tratamentos, pois as
condições ecológicas do solo e demais
funções ecológicas (incidência de inimi-
gos naturais, por exemplo) ainda estavam
em processo de recuperação. Picanço et

al. (1997) também não observaram au-
mento significativo de produtividade em
tomateiro com o biofertilizante
supermagro usado isoladamente, porém
em associação com calda viçosa e Bacillus
thuringiensis houve superioridade signi-
ficativa com relação a testemunha. Werner
(1996) também não verificou incremento
de produtividade com sulfato de manganês
em pulverização foliar de 0,5% a 2,5%,
embora observasse melhor desenvolvi-
mento de plantas e de bulbos de cebola
nas áreas tratadas, e sugeriu estudos com
teores mais elevados do nutriente, bem
como interação com adubação de base.
Portanto, o uso de tais substâncias em pro-
dução orgânica de cebola não se justifica-
ria com o intuito de aumentar-se produti-
vidade, uma vez que não alteraram o ren-
dimento da cultura, além de aumentarem
o uso de mão de obra, um dos pontos crí-
ticos de adoção deste sistema pelos agri-
cultores, segundo Parizotto e Lovato
(2002). Porém, deve ser considerado que
como o objetivo da maioria das substân-
cias alternativas utilizadas em sistemas
agroecológicos é promover o equilíbrio
nutricional das plantas, seria interessante
realizar em futuros trabalhos análises da
qualidade nutricional do alimento produ-
zido, bem como conservação pós-colhei-
ta, pois embora possa não haver incremen-
to significativo de produtividade, a quali-
dade fisiológica do alimento produzido
pode estar sendo alterada. Os tratamentos
utilizados no presente trabalho não apre-
sentaram eficiência no controle de tripes
e nem incrementaram a produtividade da
cultura, portanto não é recomendável a sua
utilização em sistemas orgânicos tendo-
se por objetivo estas variáveis.
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Cenoura: um alimento nobre
na mesa popular

A cenoura destaca-se como um
dos mais importantes alimentos
humanos, cuja história é tão anti-
ga quanto a da humanidade. Acre-
dita-se que no século XVI os Eu-
ropeus trouxeram ao Brasil “plan-
tas de horta” em suas bagagens,
inclusive a cenoura. No final da
década de 50, a ESALQ iniciou
pesquisas em melhoramento ge-
nético e aclimatação da cenoura.
Em meados dos anos 60, inicia-
vam-se os primeiros cultivos co-
merciais.
Antes de 1980, o cultivo da ce-
noura no Brasil era limitado pela
queima-das-folhas (Alternaria
dauci), resultando em baixa pro-
dutividade e elevado custo de pro-
dução, gerado por pesadas apli-
cações de agrotóxicos. Os
agrotóxicos e sementes eram im-
portados, onerando os custos fi-
nais da produção. Como conse-
qüência, os baixos lucros não es-
timulavam os produtores a expan-
direm as escassas áreas produti-
vas existentes no país. Naquela
situação, o consumo era acessí-
vel somente para pessoas de alto
poder aquisitivo excluindo, pro-
vavelmente, a população de bai-
xa renda.
A preocupação com esta situação
no Brasil levou a Embrapa Hor-
taliças, em parceria com a
ESALQ, a iniciar em 1976 um
programa de melhoramento vi-
sando uma cultivar mais produti-
va e resistente à queima-das-fo-
lhas. Em 1981 conseguiu-se lan-
çar a cv. Brasília, utilizando o
método de seleção recorrente,
baseado no desempenho de pro-

gênies de meio-irmãos em uma
população nacional. A nova cul-
tivar adaptou-se em todas as épo-
cas e regiões brasileiras, apresen-
tando boa resistência ao comple-
xo patogênico
fungibacteriológico (Alternaria
dauci, Cercospora caustae e
Xanthomonas carotae). Além da
resistência ao calor e à queima-
das-folhas, ‘Brasília’ apresentou
também boa tolerância aos
nematóides e ao pendoamento. O
sucesso alcançado na rápida di-
fusão da cenoura ‘Brasília’ teve a
contribuição decisiva das empre-
sas de extensão rural, de produ-
ção de sementes e dos próprios
produtores que, em ação conjun-
ta, tiveram papel preponderante
no processo de transferência da
tecnologia. A produção de semen-
tes que antes era impossível, ini-
ciou-se no sul do país, contri-
buindo para redução da pauta de
importação de sementes. Em
1978 importávamos 96 t de se-
mentes sendo que em 2003 im-
portamos apenas 7,8 t.
As importações de raízes, atingi-
ram em 1994 o volume de 1.880,8
t gerando o déficit de (-US$428,3
mil) da balança comercial. Em
2003, reduziram-se para 14,9 to-
neladas, compensadas pelas ex-
portações de 1.810,8 t em 2002,
com superávit na balança comer-
cial de U$ 259,7 mil. Vale ressal-
tar que até 1996 a exportação bra-
sileira de cenoura era inexistente.
A cenoura baby carrot, importa-
da dos Estados Unidos, passou a
ser substituída por tipo similar de
mini-cenouras, graças a pesquisas
desenvolvidas no país, permitin-
do adicionar valor às raízes de
formato diferente dos padrões
exigidos pelo mercado. Esta nova
tecnologia possibilitou uma redu-
ção significativa dos custos de
produção e maior rentabilidade,
apesar da queda dos preços da
cenoura. Dessa forma, os benefí-
cios socioeconômicos do desen-
volvimento da cenoura ‘Brasília’
começaram a se expressar na for-
ma de aumento dos excedentes
econômicos dos produtores e dos
consumidores. Os custos mais
baixos permitiram a expansão das
áreas de cultivo. Consequen-
temente, a curva de oferta deslo-
cou-se, proporcionando sensível
redução nos preços de mercado,

ampliando o consumo e incluin-
do a cenoura na dieta de todas as
camadas da população. Compa-
rando a atual situação àquela re-
gistrada em 1978, observa-se
substanciais mudanças
socioecômicas no panorama da
cenoura. No DF por exemplo, em
2003, a produtividade média foi
de 28 t/ha, o custo de produção
de R$ 3,3/caixa e a rentabilidade
de R$ 3,6/ha. O preço pago ao
produtor passou para R$ 10,0/cai-
xa e os consumidores passaram a
pagar o preço médio de R$ 12,0/
caixa, no mercado atacadista. Um
forte impulso na produção brasi-
leira de cenoura ocorreu a partir
de 1982. Na safra de 1980, foram
colhidas 150,0 mil t em uma área
de 10,6 mil ha, com produtivida-
de de 14,0 t ha-1. Na safra de 2003,
a produção evoluiu para 755,3 mil
t, colhidas em uma área de 27,3
mil ha, com produtividade de 27,5
t ha-1.
Nesta atividade conta-se com
409,4 mil produtores, onde 40,1%
são proprietários de áreas até 20
ha. O total produzido, em maior
parte (70%), origina-se de explo-
rações tipicamente familiares
(80%). Entretanto, grande parte
da produção (30%) vem de siste-
mas empresariais. A maior con-
centração da produção verifica-se
em MG (27,2%), SP (16%), BA
(13,5%), RS (9,5%) e PR (9,2%).
Na cadeia produtiva, a cenoura
inserida como insumo (sementes)
e produto (raízes), movimenta
todos os setores componentes. Es-
tima-se que 150 mil postos de tra-
balho são gerados anualmente no
setor primário da produção de
raízes. A exigência da qualidade
do produto pelo mercado
globalizado, impôs a reconversão
dos sistemas produtivos que pas-
saram a demandar especialização
da mão-de-obra. Na fase de pós-
colheita destacam-se os serviços
terceirizados de seleção, lavagem
e classificação, mantendo-se anual-
mente o emprego de 57 trabalha-
dores, para operacionalização de
150 t/dia.
Atualmente, a cenoura ‘Brasília’
é plantada nas áreas produtoras do
Sudeste (70%), Sul (60%) e Cen-
tro Oeste (85%), representando
76,3% da área total cultivada com
cenoura do país. Nas regiões Nor-
te e Nordeste a cv. Brasília é plan-

tada em 100% das áreas. Os be-
nefícios socieoconômicos da cv.
‘Brasília’ foram significativos em
todas as regiões, tanto pelo incre-
mento da produção, do número de
empregos, da renda dos produto-
res e da região, como também
pela significativa redução no uso
de agrotóxicos. Após o lançamen-
to da cv. ‘Brasília’, outros
genótipos com características su-
periores foram introduzidos, as-
sociados a novas técnicas de ma-
nejo cultural e de irrigação além
de fórmulas nutricionais. Estas
técnicas contribuíram no maior
potencial produtivo, garantindo
ganhos de eficiência técnica e
econômica, resultando em cres-
centes picos na produção, apesar
da obsolescência tecnológica da
cv. Brasília a partir de 2000.
No mercado de sementes, espa-
ços cada vez maiores estão sendo
transferidos para novos genótipos
com características superiores,
como a ‘Alvorada’, desenvolvi-
da pela Embrapa Hortaliças, em
cruzamento entre ‘Brasília’,
‘Kuronan’ e germoplasma de po-
pulação de ocorrência natural no
RS. Esta cv. representa um novo
padrão de qualidade visual, com
coloração interna da raiz mais
uniforme, e menor incidência de
ombro-verde que cvs. atualmen-
te em uso no verão. Sua qualida-
de nutricional é superior à das cvs.
tradicionais, com teor 35% maior
de carotenóides totais.
Os avanços tecnológicos com esta
cultura resultaram no impulso na
produção interna e regularização
do abastecimento durante o ano.
O Brasil vem conquistando espa-
ço no mercado internacional, pas-
sando de importador a potencial
exportador de cenoura.

(Nirlene J. Vilela, Embrapa
Hortaliças,

nirlene@cnph.embrapa.br)


